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O Plano de Saúde é definido, segundo o PlanejaSUS, como o instrumento de gestão, que 

baseado em uma análise situacional, define intenções e resultados a serem buscados pelo 

município num período de quatro anos, expressos em objetivos, diretrizes e metas.  
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VERSÃO PRELIMINAR 

 

1. APRESENTAÇÃO  

 

O planejamento é uma das ações fundamentais para execução de ações 

independentemente do nível de organização envolvido. Tal ato ocorre em todos os 

momentos do nosso cotidiano, embora, na maioria das vezes, isso ocorra de forma 

intuitiva. Levando em consideração a complexidade dos serviços em saúde, o 

planejamento torna-se essencial, afinal “não é possível depender da sorte ou da 

intuitividade, uma vez que estaremos lidando com a saúde, expectativas e fragilidades” 

(http://www.unasus.ufma.br/site/files/livros_isbn/isbn_gp04.pdf).  

Nesse contexto, a operacionalização do planejamento dá-se por meio de 

instrumentos que contenham normas e programações de ações a fim de facilitar a 

execução das atividades, elaboração de metas, além do estabelecimento de prioridades.  

Dentre esses métodos, destaca-se o Plano Municipal de Saúde como ferramenta 

norteadora das ações e serviços que devem ser executados à nível municipal a fim de 

orientar e embasar a gestão. Sua definição revela ser um “ instrumento central de 

planejamento para definição e implementação de todas as iniciativas no âmbito da 

saúde de cada esfera da gestão do SUS para o período de quatro anos” 

(http://www.unasus.ufma.br/site/files/livros_isbn/isbn_gp04.pdf). 

Diante dos aspectos expostos, percebe-se a dimensão da importância do Plano 

Municipal de Saúde como meio para operacionalizar as ações e alcançar as metas 

propostas pela gestão municipal, além de ser um veículo que apresenta diretamente a 

participação social na sua formulação. No município de Caetité-BA, o Plano de Saúde 

foi formulado contemplando as diretrizes propostas no relatório da Reunião Ampliada 

de 2017, Plano Plurianual – PPA e o Plano de Governo da Gestão Atual. O Plano 

Municipal de Saúde (PMS) tem como referência as orientações da Portaria nº 2135, de 

25 de setembro de 2013 que estabelecem o sistema de planejamento do Sistema Único 

de Saúde. É o instrumento que norteia todas as medidas e iniciativas para o 

cumprimento dos preceitos do SUS na esfera municipal, coerentes e devidamente 

expressadas nas Programações Anuais de Saúde tendo seus resultados avaliados nos 

Relatórios Anuais de Gestão com a participação e controle da comunidade a partir do 

Conselho Municipal de Saúde e da realização das Conferências Municipais de Saúde. 

http://www.unasus.ufma.br/site/files/livros_isbn/isbn_gp04.pdf
http://www.unasus.ufma.br/site/files/livros_isbn/isbn_gp04.pdf


O PMS orienta a definição do Plano Plurianual (PPA), Lei de Diretrizes Orçamentárias 

(LDO) e a Lei Orçamentária Anual (LOA) se consolidando como fundamental 

instrumento de planejamento. 

Estão apresentados no plano os serviços assistenciais de saúde pela partindo 

da base do sistema até os serviços mais complexos ofertados à população dentro do 

Sistema Único de Saúde desde os serviços públicos e os contratados pelo SUS. 

Também estão contempladas as ações de vigilância em saúde. Este Plano apresenta a 

análise situacional do município de acordo a série histórica dos indicadores da 

pactuação das Diretrizes, Objetivos, Metas e Indicadores 2017-2021 (SISPACTO). 

O PMS propõe a desenvolver ações combinadas a partir da noção ampliada 

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

e da atenção, buscando a satisfação do usuário pelo estreito relacionamento dos 

profissionais com a comunidade, estimulando-a ao reconhecimento da saúde como um 

direito de cidadania e, portanto, expressão e qualidade de vida.  

É necessário o contínuo esforço no sentido de aprimorar o funcionamento das 

Redes já implantadas, de Urgência e Emergência e de Atenção à Saúde da Mulher e 

da Criança e ainda, de implementar o pleno funcionamento das incipientes como a 

Rede de Atenção à Saúde Mental; Rede de Atenção às Doenças Crônicas; Rede de 

Atenção à Saúde do Idoso e a Rede de Atenção à Pessoa com Deficiência.  

 

2. INTRODUÇÃO 

 

O Plano Municipal de Saúde (PMS) tem como referência as orientações da Portaria nº 

2135, de 25 de setembro de 2013 que estabelecem o sistema de planejamento do 

Sistema Único de Saúde. É o instrumento que norteia todas as medidas e iniciativas 

para o cumprimento dos preceitos do SUS na esfera municipal, coerentes e 

devidamente expressadas nas Programações Anuais de Saúde tendo seus resultados 

avaliados nos Relatórios Anuais de Gestão com a participação e controle da 

comunidade a partir do Conselho Municipal de Saúde e da realização das Conferências 

Municipais de Saúde. O PMS orienta a definição do Plano Plurianual (PPA), Lei de 

Diretrizes Orçamentárias (LDO) e a Lei Orçamentária Anual (LOA) se consolidando 

como fundamental instrumento de planejamento. 

Estão apresentados no plano os serviços assistenciais de saúde pela partindo da base 

do sistema até os serviços mais complexos ofertados à população dentro do Sistema 



Único de Saúde desde os serviços públicos e os contratados pelo SUS. Também estão 

contempladas as ações de vigilância em saúde. Este Plano apresenta a análise 

situacional do município de acordo a série histórica dos indicadores da pactuação das 

Diretrizes, Objetivos, Metas e Indicadores 2017-2021 (SISPACTO). 

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

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

atenção, buscando a satisfação do usuário pelo estreito relacionamento dos 

profissionais com a comunidade, estimulando-a ao reconhecimento da saúde como um 

direito de cidadania e, portanto, expressão e qualidade de vida.  

É necessário o contínuo esforço no sentido de aprimorar o funcionamento das Redes 

já implantadas, de Urgência e Emergência e de Atenção à Saúde da Mulher e da 

Criança e ainda, de implementar o pleno funcionamento das incipientes como a Rede 

de Atenção à Saúde Mental; Rede de Atenção às Doenças Crônicas; Rede de Atenção 

à Saúde do Idoso e a Rede de Atenção à Pessoa com Deficiência.  

 

 

2.1 INDENTIFICAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAETITÉ 

 

2.1.1 Apresentação do território, limites, área geográfica; 

 

FONTE: https://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:MapaCAETIT%C3%89.jpg 



            Fundada em 1810, Caetité faz aniversário no dia 05 de abril, possuindo uma área de 

unidade territorial de 2.651,537 km² e altitude de 925 m, distante da capital do estado da Bahia, 

Salvador, a 645 quilômetros e possui uma população de aproximadamente 52.853 habitantes 

IBGE/2017 (estimada), 47.515 pelo censo de 2010, com densidade demográfica 19,45 

hab/km², situado no sudoeste baiano, limítrofe com as cidades de Igaporã, Guanambi, Pindaí, 

Licínio de Almeida, Caculé, Ibiassucê, Lagoa Real, Livramento de Brumado, Macaúbas, 

Tanque Novo e Paramirim. 

Na economia a pecuária se destaca com um rebanho bovino com mais de 32.000 

cabeças. Na mineração a cidade conta com jazidas de Urânio, Ametista, Manganês e a terceira 

maior jazida de Ferro brasileira (estimativa de cerca de 12 000 000 toneladas anuais). Na 

indústria, possui manufaturas têxteis, sendo polo regional na cerâmica. Com IDH-M 0,625 

médio de acordo com o PNUD/2010 e IBGE/2010, PIB per capita R$ 13.820.41 de acordo 

com os dados do IBGE/2015. 

Caetité possui a única mina de Urânio em produção no Brasil e na América Latina, 

de mineração e beneficiamento que é explorada pela estatal INB (Indústrias Nucleares do 

Brasil S.A.), essa é vinculada ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. O município 

produz 400 toneladas de concentrado de urânio/ano (com reserva de 100.000 toneladas do 

minério), distante de Caetité a mais de 40 km, a mina se localiza no distrito de Cachoeira, 

possuindo 1700 hectares. 

A INB foi implantada no município desde 1997, com autorização permanente de 

operação concedida pela Comissão Nacional de Energia Nuclear (CNEN) e com licença de 

operação emitida pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais 

Renováveis, lembrando que as duas entidades fiscalizam as atividades de todo setor nuclear. 

De acordo com a Agência Internacional de Energia Atômica que realizou uma visita de 

monitoramento com sua equipe de especialistas divulgou a seguinte conclusão: "As atividades 

da mina de urânio das Indústrias Nucleares do Brasil, em Caetité (BA) atendem todos os 

requisitos de segurança e não provocam nenhum impacto significativo ao meio ambiente da 

região. A unidade de produção é bem projetada, bem mantida, segura e eficiente". 

Realizou-se um estudo epidemiológico pela Fundação para o Desenvolvimento 

Científico e Tecnológico, vinculada à Fundação Oswaldo Cruz, sob encomenda das Indústrias 

Nucleares do Brasil – INB- e por recomendação do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e 

dos Recursos Naturais Renováveis, sobre a incidência de câncer na região de Caetité/Lagoa 

Real, no período compreendido entre os anos 1995 (antes da implantação do empreendimento) 

e 2005. Foi constatado na primeira fase da pesquisa que: "Os resultados desta fase permitem 

afirmar que não foi observada até o momento alteração significativa na mortalidade por câncer 

na população dos municípios de Caetité e Lagoa Real, nem maior probabilidade de se contrair 

câncer nesses municípios em relação ao Estado da Bahia, às regiões e aos municípios de 

referência". 

A INB de Caetité possui cerca de 600 pessoas, 80% dessas são nativos. As atividades 

realizadas pela estatal de mineração e beneficiamento de urânio representa, para os cofres da 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Funda%C3%A7%C3%A3o_Oswaldo_Cruz


Prefeitura de Caetité, uma média de R$ 1 034 000/mês, referente a impostos, salários, serviços 

sociais e aquisição de bens e serviços. 

No ano de 2002 o grupo IBERDROLA iniciou um projeto para instalação de um 

complexo gerador de Energia Eólica, este parque eólico seria composto por 130 geradores, 

com geração de 200 megawatts de energia. Caetité viabilizou o projeto por apresentar o maior 

potencial eólico, segundo a pesquisa anemométrica realizada em todo o estado, por causa da 

intensidade e frequência dos ventos, além da pouca amplitude de direções destes em todo 

estado, considerada a melhor região de potencial eólico do mundo. 

O projeto realizado pela empresa RENOVA ENERGIA, com sede em Caetité foi 

aprovado em 2010, mas só em julho de 2012 a companhia inaugura o maior complexo eólico 

da América Latina. Várias outras empresas também se instalaram na cidade buscando 

pesquisar o potencial eólico para futuros projetos.  

Em relação à grupos vulneráveis, em março de 2013 o Grupo Intersetorial para 

Quilombos – GIQ realizou visitas técnicas nas comunidades remanescentes de quilombos do 

município visando ao reconhecimento das condições de vida da comunidade 

(desenvolvimento de diagnóstico preliminar, regularização fundiária e divulgação da Política 

Estadual para essas comunidades) em conformidade com o Decreto 11.850 de 23 de novembro 

de 2009, que a instituiu. Nesse ano foi verificado que Caetité possui 23 comunidades 

quilombolas identificadas, dessas 9 são certificadas e 14 ainda não. A Prefeitura por meio da 

Secretaria municipal de Educação realiza diversos trabalhos de melhoria na qualidade de vida 

dessas comunidades por meio de medidas efetivas.  Hoje são 26 identificadas e 13 certificadas. 

3.0 ANÁLISE SITUACIONAL 

3.1 POPULAÇÃO 

3.1.1 População, estrutura etária, crescimento populacional, pirâmide etária, 

distribuição segundo área de residência (urbana/rural); 

 

Fonte da imagem: https://cidades.ibge.gov.br/brasil/ba/caetite/panorama 

 



População residente – Homens ..............................................23.419 pessoas 

População residente – Mulheres ............................................24.096 pessoas 

População no último censo (2010) .........................................47.515 pessoas 

População estimada (2017) .....................................................52.853 pessoas 

Densidade demográfica (2010) ................................................19,45 Hab/km² 

 

 

 

 

 

 

 

FONTE: IBGE: Contagem Populacional 1996, Censo Demográfico 2000, Contagem 

Populacional 2007, Censo Demográfico 2010 e Contagem Populacional 2017. 

 

 

ANO EVOLUÇÃO 

POPULACIONAL 

1996                               43.373 

2000                               45.090 

2007                               46.192 

2010                               47.515 

2017                               52.853 

              



Fonte: http://tabnet.datasus.gov.br/tabdata/cadernos/ba.htm 

 

 

  

PIRÂMIDE ETÁRIA  

 

Idade Caetité Bahia Brasil 

 Homens Mulheres Homens Mulheres Homens Mulheres 

0 a 4 anos 1.701 1.676 538.436 521.448 7.016.614 6.778.795 

5 a 9 anos 1.912 1.831 606.386 584.262 7.623.749 7.344.867 

10 a 14 anos 2.160 2.145 681.596 657.965 8.724.960 8.440.940 

15 a 19 anos 2.444 2.407 668.390 658.891 8.558.497 8.431.641 

20 a 24 anos 2.453 2.473 647.103 657.259 8.629.807 8.614.581 

25 a 29 anos 2.087 2.119 642.500 666.361 8.460.631 8.643.096 

30 a 34 anos 1.836 1.773 572.894 597.929 7.717.365 8.026.554 

35 a 39 anos 1.525 1.589 478.068 504.281 6.766.450 7.121.722 



      Fonte: IBGE: Censo Demográfico 2010 

3.1.2 Grupos vulneráveis (indígenas, assentados, quilombolas); 

COMUNIDADES QUILOMBOLAS CERTIFICADAS 

ORD COMUNIDADE LOCALIZAÇÃO LIDERANÇA 

01 Sambaíba Caldeiras Genilton Gordo 

02 Sapé Caldeiras Henrique 

03 Vereda dos Cais Maniaçu Geraldo 

40 a 44 anos 1.486 1.519 439.416 464.198 6.320.374 6.688.585 

45 a 49 anos 1.253 1.283 378.264 402.691 5.691.791 6.141.128 

50 a 54 anos 1.126 1.135 318.097 345.639 4.834.828 5.305.231 

55 a 59 anos 859 988 252.207 281.419 3.902.183 4.373.673 

60 a 64 anos 800 761 206.217 230.511 3.040.897 3.467.956 

65 a 69 anos 567 663 157.729 182.523 2.223.953 2.616.639 

70 a 74 anos 430 599 118.548 144.445 1.667.289 2.074.165 

75 a 79 anos 343 477 77.380 101.452 1.090.455 1.472.860 

80 a 84 anos 218 339 51.141 69.908 668.589 998.311 

85 a 89 anos 137 168 26.657 38.095 310.739 508.702 

90 a 94 anos 53 100 11.954 19.224 114.961 211.589 

95 a 99 anos 23 40 4.147 7.697 31.528 66.804 

Mais de 100 anos 6 11 1.136 2.442 7.245 16.987 

       



04 Vargem do Sal Maniaçu/Cercado Eliene/Alei 

05 Mercês Caldeiras Juscelina 

06 Olho D’Água Pajeú do Vento Valtelina 

07 Contendas Maniaçu Geraldo 

08 Pau Ferro   Maniaçu/Juazeiro Railson/Ivonete 

09 Malhada Maniaçu Joaquim 

10 Lagoa do Meio Sede Nalva 

11 Lagoa do Mato Maniaçu José Rodrigues 

12 Passagem de Areia II Maniaçu Maria Preta 

13 Cangalha Maniaçu Neide 

Fonte: Secretaria Municipal de Educação de Caetité/BA 

 

3.2 EDUCAÇÃO 

3.2.1 Rede de Educação, nível escolaridade, taxa de analfabetismo 

 

Índice de Desenvolvimento Humano 

Municipal - 2010 (IDHM 2010) 
0,625 

Matrícula - Ensino fundamental - 2015 8.005 matrículas 

Matrícula - Ensino médio – 2015 2.049 matrículas 

Número de unidades locais 997 unidades 

PIB per capita a preços correntes - 

2014 
12.231,16 reais 

População residente alfabetizada 35.191 reais 

População residente que frequentava 

creche ou escola 
14.936 pessoas 

Fonte:IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 
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Fundamental 477 1.138,45 15.495,21 

Médio 96 359,48 5.697,34 

Variável Caetité Bahia Brasil 

Pré-escolar 28 121,91 1.050,40 

Fundamental 45 155,39 1.340,77 

Médio 5 15,73 279,93 



 

 

 

MATRÍCULAS POR NÍVEL: 

 

Fonte: (1) Ministério da Educação, Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais - 

INEP - Censo Educacional 2015. NOTA: Atribui-se zeros aos valores dos municípios onde 

não há ocorrência da variável. 

3.3 SAÚDE 

3.3.1 Estrutura Organizacional da Secretaria Municipal de Saúde 

A Secretaria Municipal de Saúde atualmente está, provisoriamente, localizada na Praça Dr. 

Deocleciano Teixeira, nº 08, Centro. Conta com os seguintes setores: 
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1. Marcação de Exames; 

2. Atenção Básica; 

3. Vigilância Sanitária – VISA; 

4. Vigilância Epidemiológica – VIEPI; 

5. Centro de Processamento de Dados – CPD; 

6. Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS; 

7. Autorização de Internação Hospitalar - AIH; 

8. Programa de Tratamento Fora de Domicílio – TFD 

9. Recursos Humanos; 

10. Auditoria. 

 

3.3.2 Unidades da Rede Municipal de Saúde; 

Unidades de saúde que compõem a Rede Municipal de Saúde:  

1. UPA 24 horas (Bairro: Rancho Alegre); 

2. SAMU 192 

3. Centro de Atenção Especial Nível III Dra Lara Fernandes Carvalho Costa (Bairro: 

Centro); 

4. Centro de Saúde Dr Woquiton Fernandes Teixeira (Bairro: Ovídio Teixeira); 

5. USF de Maniaçu; 

6. USF de Caldeiras; 

7. USF Deoclides Fernandes (Distrito de Brejinho das Ametistas); 

8. USF Florisvaldo Rodrigues Soares (Comunidade de Aroeiras); 

9. USF Francisco Marques Santos (Comunidade de Cercado e anexo em Lagoa do Mato); 

10. USF Vereador Cézar Ladeia (Distrito de Pajeú dos Ventos); 

11. USF José Silveira Rocha (Bairro Nossa Senhora da Paz); 

12. USF Izolina Barbosa da Silva (Comunidade de Juazeiro); 

13. USF José Ambrosino José dos Santos (Distrito de Santa Luzia e anexo em Campinas); 

14. Centro de Referência em Saúde do Trabalhador – CEREST 

15. Centro de Atenção Psicossocial – CAPS I 

16. Serviço de Atenção Domiciliar – SAD 

17. Núcleo de Apoio à Saúde da Família – NASF 

18. Academia da Saúde 

 

3.3.3 Serviços Municipais de Saúde 

 

Ver Anexos do CNES. 

 



3.4 INDICADORES DE SAÚDE – SISPACTO 

 

Gráfico 01: Óbitos Prematuros (nº absolutos) pelo conjunto das quatro principais doenças 

crônicas não transmissíveis (DCNT - doenças do aparelho circulatório, câncer, diabetes e 

doenças respiratórias crônicas), no município de Caetité no período de 2010 a 2017. 

 

O gráfico 01 refere-se à quantidade de óbitos prematuros pelo conjunto das quatro principais 

doenças crônicas não transmissíveis no município de Caetité no período de 2010 a 2017. A 

linha de tendência linear apresenta-se estável na série temporal avaliada, embora tenham 

ocorrido grandes oscilações no périodo avaliado. Embora sem tendência definida, é essencial 

foco na redução e prevenção de riscos e agravos à saúde da população, considerando os 

determinantes sociais, por meio das ações de vigilância, promoção e proteção, com foco na 

prevenção de doenças crônicas não transmissíveis, acidentes e violências, no controle das 

doenças transmissíveis e na promoção do envelhecimento saudável. 

Gráfico 02: Proporção de óbitos com causa definida, no município de Caetité/Bahia, 2010-

2016 
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O gráfico número 02 refere-se ao indicador 03 do SISPACTO que avalia a proporção de óbitos 

com causa definida no município de Caetité no período de 2010 a 2016. As análises dos 

números mostram uma tendência de diminuição no preenchimento das Declarações de Óbitos 

com causas definidas, refletindo a necessidade de atenção aos profissionais responsáveis pelo 

preenchimento desses documentos, haja vista a necessidade de qualidade das informações que 

permitem identificar a causa básica da morte na Declaração de Óbito. 

Gráfico 03: Indicador 12. Exames mamográficos de rastreamento, realizados em mulheres de 

50 a 69 anos (nº absolutos), no município de Caetité/BA, 2013 – 2017. 

 

O gráfico número 03 refere-se ao indicador 12 do SISPACTO, referente à quantidade de 

exames mamográficos de rastreamento, realizados em mulheres de 50 a 69 anos no município 

de Caetité/BA, no período de 2013 – 2017. A análise do gráfico mostra resultados 

extremamente positivos com aumento significativo no número de mamografias realizadas em 

mulheres na idade preconizada como rastreamento pelo Ministério da Saúde. Tais efeitos, são 

reflexos da ampliação de vagas para realização desse exame, bem como campanhas educativas 

e busca ativa realizadas na população alvo tanto pela Equipe Saúde da Família quanto pelos 

Agentes Comunitários de Saúde – ACS. 

Gráfico 04: Indicador 13. Proporção de parto normal no sus e na saúde suplementar, no 

município de Caetité/BA, 2013-2017.  
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O gráfico número 04 refere-se ao indicador 13 do SISPACTO, o qual avalia a proporção de 

parto normal no SUS e na Saúde Suplementar, no município de Caetité/BA, no período de 

2013-2017. A linha de tendência linear revela decréscimo principalmente nos anos de 2010 a 

2015, porém um aumento significativo de 2015 a 2016. Esse aumento observado apenas nos 

últimos anos é reflexo da contratação de enfermeiras obstétricas, a fim de incentivar e 

estimular as parturientes a terem parto normal, dado a comprovação científica dos inúmeros 

benefícios observados. 

Gráfico 05: Indicador 11. Razão de Exames Citopatólogicos do colo do útero em mulheres de 

25 a 64 anos no município de Caetité/Bahia, 2015-2017. 

 

O gráfico número 05 refere-se ao indicador 11 do SISPACTO, o qual revela a quantidade de 

Exames Citopatólogicos do colo do útero em mulheres de 25 a 64 anos no município de 

Caetité/Bahia, 2015-2017. A análise dos resultados demostra um decréscimo na tendência de 

coleta de exames de preventivo, fato que merece atenção e avaliação, dada a importância da 

realização do exame citopatrológico como método de rastreamento de lesões sugestivas de 

câncer em colo uterino. 
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Indicador 14 - Proporção de gravidez na adolescência (10 a 19 anos), segundo município de residência. 

Estado da Bahia, 2013-2017* 

Meta: Reduzir 0,35% 

Cod IBGE NRS/R.Saúde/Município 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

29 Bahia 21,4 21,7 21,3 21,2 20,7 20,1 19,9 18,0 

290110 Amélia Rodrigues 19,4 19,0 20,1 19,5 20,7 18,1 20,6 19,8 

290520 Caetité 15,4 14,9 15,6 15,3 14,6 14,6 16,6 11,7 

          

Fonte: Sesab/Suvisa/DIVEP - Sinasc         

* Dados preliminares, elaborados com informações processadas até 

13.03.2018(2015-2017)     

 Dados elaborados com informações processadas até 

13.02.2017(2013-2014)       

 

 

A série histórica apresenta um aumento na proporção de gravidez na adolescência no 

período de 2010 a 2016, com uma brusca redução no ano de 2017 devido ao intenso trabalho 

das Unidades de Saúde nas Escolas e na própria USF ao sensibilizar a família e adolescentes. 

Estudos retratam que inúmeras justificativas são oferecidas para explicar essas 

relações. Reiteradamente a literatura salienta a pobreza, a baixa escolaridade e a baixa idade 

como fatores de risco para a ocorrência da gravidez em adolescentes que vivem em situação 

econômica desfavorável (Borges, & Schor, 2005; Brandão, & Heilborn, 2006; Gama, 

Szwarcwal, & Leal, 2002). Certamente, a pobreza potencializa a exposição aos riscos que, de 

alguma forma ameaçam o desenvolvimento saudável, no entanto, focalizar a explicação da 

gravidez na adolescência exclusivamente nessa questão impede um olhar ecológico para esse 

fenômeno. Os dados encontrados revelam que o ambiente ecológico do desenvolvimento 

humano envolve diferentes sistemas inter-relacionados que se afetam mutuamente. O baixo 

nível socioeconômico, por exemplo, compõe apenas um fator do modelo bioecológico, 

composto pela pessoa, processo, tempo e contexto.  
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Ao analisar a pessoa verifica-se que as características do indivíduo também 

contribuem para a manifestação da sexualidade dos jovens. Os resultados obtidos apontam a 

diferença de sexo, confirmando a manutenção da divergência cultural na forma como moças 

e rapazes lidam com a sua vida sexual (Antunes, Peres, Paiva, Stall, & Hearst, 2002). A 

entrada da menina na adolescência é marcada pela menarca, um evento biológico e 

temporalmente bem localizado que abre precedentes para discussão e interpretação cultural. 

Já para os meninos, o marcador não é tão preciso, sendo as experiências sexuais um grande 

definidor do desenvolvimento adolescente, reforçado pelo grupo e, muitas vezes, pela família. 

Essas expectativas e os valores sociais podem influenciar a forma como a própria pessoa lida 

com o seu próprio desenvolvimento. Talvez essas atitudes pessoais favoreçam a iniciação 

sexual mais precoce dos meninos, os quais revelaram iniciar as relações sexuais um ano mais 

cedo do que as meninas. No entanto, essa diferença não diminui a exposição aos riscos 

envolvidos no comportamento sexual delas (Santos et.al., 2010). 

 

Indicador 15 - N. de óbitos e Taxa de mortalidade infantil por 1.000 nascidos vivos, segundo 

local de residência. Estado da Bahia, 2013 - 2017* 

Houve um aumento o número de óbitos e a taxa de mortalidade infantil no ano de 

2011, com redução considerável no ano de 2017. Com relação às causas de morte, os óbitos 

por doenças transmissíveis, afecções maternas, neonatais e nutricionais ainda se constituem 

as principais causas em 2015 e em geral podem ser consideradas como preveníveis. Mudança 

positiva ocorreu para as doenças diarreicas que, em 1990, ocupavam a 2ª posição entre as 

principais causas de morte, passando, em 2015, para a 7ª posição, com expressiva redução nas 

taxas. Essa mudança indica melhora das condições sanitárias e nutricionais do país e do acesso 

à atenção de saúde, além de possível impacto de ações específicas como a introdução da vacina 

contra rotavírus em 2006 e a terapia de reidratação oral na Atenção Básica (França et.al., 

2017). 

 



 

 

 

A série histórica retrata um aumento no número de óbitos maternos no município de 

Caetité no ano de 2013, com queda no período de 2014-2017. A mortalidade materna é um 

importante indicador de saúde e reflete a qualidade da atenção à saúde da mulher. A avaliação 

e o monitoramento desse indicador é de extrema importância, pois elevados valores de 

Redução da Mortalidade Materna estão associados a uma prestação de serviços de saúde 

inadequada a esse grupo, desde o planejamento familiar e a assistência do pré-natal até o 

puerpério. Entretanto, a avaliação de tendência temporal da mortalidade materna é difícil e 

complexa, dada a inexistência e/ou subnotificação de dados em algumas localidades, assim 

como pela confiabilidade da informação. Apesar disso, este cenário vem se modificando nos 

últimos anos. Em decorrência de movimentos políticos para aumentar a visibilidade das 

mortes maternas, uma série de ações foram realizadas proporcionando  melhorias no sistema 

de registro e notificação de óbitos, incluindo a investigação compulsória de mortes de 

mulheres em idade reprodutiva.  

 

Cod IBGENRS/R.Saúde/Município 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

29 Bahia 164 152 151 161 151 138 113 118

2901 Centro-Leste 24 26 13 22 23 24 19 20

290520 Caetité 1 0 1 3 0 0 0 0

Fonte: Sesab/Suvisa/Divep/ SIM

* Dados preliminares, óbitos maternos (na rede) até 07/03/2018. (2015-2017)

 Dados óbitos maternos  coletados 13/02/2017. (2013-2014)

Indicador 16: Número de óbitos maternos, segundo município de residência, Estado da Bahia. 2013 a 

2017*.
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Indicador 18. Cobertura de acompanhamento das condicionalidades de Saúde do 

Programa Bolsa família (PBF) 

              

Série Histórica – 2ª Vigência de cada ano - Percentual de cobertura das famílias 

totalmente acompanhadas 
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Indicador 17: Cobertura populacional estimada pelas equipes de Atenção Básica 

Meta: Pactuar a cobertura referente a  cobertura atual/2017 ou igual a 2016 

Cod 
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E 

Macrorre

gião 

Região 

de 

Saúde 

Municí

pio 

Popula

ção 2010 2011 2012 

201
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4 
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5 
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16 
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   Bahia 

15276

566 

66.5

2% 

69.3

6% 

69.1

1% 

72.8

9% 

74.1

4% 

74.7

3% 

0,7

49 

77,

44 

2901

10 

Centro-
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Feira 

de 

Santan

a 

Améli

a 

Rodrig

ues 26424 

92.6

1% 

0,82

2 

0,96

1 

0,82

5 

0,91

2 

0,91

2 

0,9

13 

91,

39 

2905

20 Sudoeste 

Guana

mbi Caetité 52696 

34.9

9% 

0,44

4 

0,58

7 

0,65

1 

0,59

6 

0,59

6 

0,7

12 

65,

19 

             

Fonte: Ministério da 

Saúde/Departamento da Atenção 

Básica (MS/DAB)          

Dado disponível em 

http://egestorab.saude.gov.br/paginas/acessoPublico/relatorios

/relHistoricoCoberturaAB.xhtml      

Acessado em 

23.03.2017            
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A gestão e o acompanhamento das condicionalidades do PBF envolvem um 

complexo mecanismo institucional que demanda a articulação dos três entes federativos 

(União, estados e municípios) e diferentes setores (saúde, educação e assistência social), 

mobilizando diversos atores sociais. Cabe aos municípios operacionalizar as ações 

relacionadas à gestão das condicionalidades, tais como a oferta dos serviços, o registro dos 

acompanhamentos, o desenvolvimento de ações para localização de famílias e a realização de 

visitas domiciliares e do trabalho socioassistencial com os beneficiários do programa. 

Já na saúde, em que as condicionalidades dizem respeito ao acompanhamento do 

calendário vacinal e do crescimento e desenvolvimento das crianças menores de sete anos de 

idade, realização de pré-natal e puerpério para gestantes e participação em atividades 

educativas sobre aleitamento e alimentação saudável, o percentual de acompanhamento tem 

se mostrado bem mais baixo, com tendência de aumento em anos recentes. Em 2005, esse 

percentual para o Brasil era de 31,24%, passando a 68,42% em 2010 e atingindo 75,25% em 

2014, com variações nos municípios. Esse aumento pode ser creditado, em parte, aos esforços 
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decorrentes do acordo estabelecido no ano de 2011, através da qual os entes federativos se 

comprometeram a garantir que ao menos 73% das famílias com perfil saúde fossem 

acompanhadas pela Atenção Básica (Brasil, MS, 2011).  

No município de Caetité, percebe-se uma alta cobertura do acompanhamento das 

condicionalidades do PBF a partir de 2009, chegando na vigência de 2011 a quase 100%, 

mantendo o patamar de cobertura dentro de 90% até o ano de 2017. Conclui-se dessa forma 

que o aumento da cobertura das Unidades de Saúde da Família no município de Caetité 

propiciou essa melhora assim como os esforços das USF´s e Gestão articuladas no intuito de 

contribuir para a reorganização do processo de trabalho da Estratégia de Saúde da Família 

respondendo às necessidades de cuidado à saúde da população. 

Indicador 10. Proporção de análises realizadas em amostras de água para consumo humano 

quanto aos parâmetros coliformes totais, cloro residual livre e turbidez, segundo local de 

residência. Estado da Bahia, 2016. 

MUNICÍPIO 

Cumprimento da Diretriz do Plano de 
Amostragem da Vigilância 

da Qualidade da Água de Consumo 
Humano - Parâmetros Básicos 2015. 

Resultado indicador em  2017 

Cloro Residual Turbidez 
Coli 

Totais 

% % % % 

CAETITE 65,56% 85,56% 85,56% 79,31 

O indicador acima retrata os programas de Vigilância Ambiental no ano de 2016. Ao analisar 

o percentual da amostragem quanto aos parâmetros coliformes totais, cloro residual livre e 

turbidez, consta se que o município realizou um percentual maior de análise das amostras, que 

o ano anterior, devido à capacitação do técnico responsável pelo sistema. 

Indicador 20. Número e percentual de ações de vigilância sanitária, segundo município de 

execução, estado da Bahia, 2011-2016. 

Município 
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Nº %  Nº %  Nº %  Nº %  Nº %  Nº %  Nº %  

290520 Caetité 6 85,7 6 85,7 5 71,4 5 71,4 5 71,4 6 100,0 7 100,0 

O indicador acima indica que houve uma queda no número de ações na vigência de 2013, 

contudo em 2016 atingiu um maior percentual de ações, devido a adequação na composição 

da equipe. 



Indicador 4 - Verificou-se uma diminuição da meta populacional no ano 2017, devido a 

implantação do SI-PNI, pois o município estava com mais de um sistema operante, ficando as 

doses registradas em mais de um sistema de informação. 

Indicador 5 - A série histórica não condiz com o sistema de informação, pois as doenças de 

notificação estão encerradas por cura, sendo que outras doenças notificadas já se encerram no 

ato da notificação compulsória imediata. 

Indicador 6 – O tratamento de hanseníase é ambulatorial na série histórica no que refere ao 

ano de 2017 a meta refere a pacientes que mudaram de cidade e houve abandono de tratamento 

devido a outras intercorrências. 

Indicador 8 – No ano de 2017 tivemos 3 casos de sífilis em gestante, porém foram 

encaminhadas ao serviço de alto risco e tratadas. 

Indicador 9 – Pacientes procuram tratamento em outros municípios em referência para HIV, 

por isso não temos registros. 

Indicador 14 – No que se refere ao ano de 2017 houve uma pequena queda no índice de 

proporção isso se deve ao programa de planejamento familiar.  

Indicador 22 – No ano de 2017 os ciclos 1º, 2º 3º e 4º os dados não foram informados, devido 

ao trabalho focado no PNEM,  com isso, ficou suspensa as informações dos dados. O trabalho 

foi realizado, porém não foi informado. 

Indicador 23 -  Nos anos de 2010, 2011, 2012, 2013 o município não atuava na saúde do 

trabalhador, porém, a vigilância em saúde começou a notificar os acidentes de trabalho a partir 

de 2014, quando foi implantada a saúde do trabalhar na vigilância.  No ano de 2017 o 

município foi contemplado com o CEREST, facilitando assim o monitoramento das 

notificações e investigações dos acidentes de trabalho e das doenças ocupacionais. A 

proporção na série histórica não condiz com os dados do SINAN, no que se refere ao campo 

“ocupação”, sendo que todas as fichas de investigação estão com o campo de “ocupação” 

devidamente preenchido. 

3.5 DIAGNÓSTICOS SITUACIONAIS DOS SERVIÇOS 

3.5.1 Serviço de Atendimento Móvel de Urgência – SAMU 192 



SAMU 192 é um componente assistencial móvel da Rede de Atenção às Urgências que tem 

como objetivo chegar precocemente à vítima após ter ocorrido um agravo à sua saúde (de 

natureza clínica, cirúrgica, traumática, obstétrica, pediátrica, psiquiátrica, entre outras) que 

possa levar a sofrimento, a sequelas ou mesmo à morte, mediante o envio de veículos 

tripulados por equipe capacitada, acessado pelo número "192" e acionado por uma Central de 

Regulação Médica das Urgências com estrutura física constituída por profissionais (médicos, 

telefonistas auxiliares de regulação médica (TARM) capacitados em regulação dos chamados 

telefônicos que demandam orientação e/ou atendimento de urgência, por meio de uma 

classificação e priorização das necessidades de assistência em urgência. 

 O SAMU 192 localizado em Caetité foi inaugurado em 2008, conta com 01 viatura equipe da 

modalidade básica (USB), sendo 06 Técnicos de Enfermagem e 06 Condutores Socorristas 

(com escala de serviço de 24 h) treinados e capacitados e 01 Enfermeira Coordenadora. Os 

quais contam com uma rede de telefonia composta por 01 celular com acesso direto à Central 

de Regulação Regional localizada na cidade de Guanambi-Bahia. A Unidade de Pronto 

Atendimento- UPA de Caetité serve de porta aberta para a urgência. Quando o atendimento 

requer um nível mais especializado, o paciente regulado e transportado via SAMU ou por 

ambulância básica própria do município para Fundação Hospitalar Senhora Santana em 

Caetité, ou Hospital Regional de Guanambi ou Hospital Regional de Vitória da Conquista.  

Temos alguns problemas de estrutura física da base, pois foi feito adequação de local já 

existente, faltando sinalização e placas de identificação. Além de ambulâncias sem 

documentação, seguro e com alguns problemas elétricos eventuais. Alguns equipamentos com 

defeito como o Desfibrilador Externo Automático ( DEA) e oxímetro de pulso. Sendo assim 

necessário garantir a manutenção preventiva e corretiva permanente da frota do SAMU, bem 

como bem todos seus equipamentos. Gerência de Enfermagem sem portaria de nomeação. 

 

Neste ano foram solicitados e adquiridos alguns materiais para o SAMU como: colar cervical, 

prancha com imobilizadores, talas de imobilização, KED e máscara de alto fluxo.  

A equipe do SAMU é devidamente treinada e capacitada a maioria dos funcionários realizou 

capacitação pelo Ministério da Saúde com carga horaria de 280 horas, além da Educação 

Continuada que é realizada pela Coordenação de Enfermagem. 

A seguir temos um gráfico demonstrativo sobre as ocorrências do SAMU no ano de 2017 

totalizando 822 ocorrências.  

 

Fonte: Ficha de atendimento pré-hospitalar – SAMU 192 – Caetité-BA. Ano -2017 

 



 

 

 Durante o ano de 2017, as ocorrências de causas clínicas adultas tiveram a maior proporção 

entre os atendimentos (44 %) seguidas das ocorrências por trauma que representaram (36%); 

as ocorrências psiquiátricas corresponderam (9%), com (0.7%) ficaram equivalentes as de 

causas obstétricas. A taxa de transferência de pacientes para hospitais, realizada pela equipe 

do SAMU foi de (2.8%). Tendo o total de recusa de atendimento, conduzida por terceiros de 

(3.3%) e óbito com (4.2%). 

Os casos que tiveram o motivo da ocorrência relacionado a trauma em sua grande maioria 

estão relacionados ou uso de bebida alcoólica. Já os motivos dos atendimentos de adultos por 

causas clínicas tiveram intimamente relacionados às questões relacionadas a hipertensão 

arterial, ansiedade, alterações dos níveis glicêmicos e crise convulsiva. Houve um índice 

considerado pequeno de recusa da remoção para o ambiente hospitalar.  

A seguir temos um gráfico demonstrativo sobre as ocorrências do SAMU no ano de 2016 

totalizando 809 ocorrências.  

Fonte: Ficha de atendimento pré-hospitalar – SAMU 192 – Caetité-BA. Ano -2016 
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Durante o ano de 2016, as ocorrências de causas traumáticas adulto tiveram a maior proporção 

entre os atendimentos (43.8%) seguidos das ocorrências clínicas que representaram (41.6%); 

as ocorrências psiquiátricas corresponderam (5.9%), com (0.4%) ficaram equivalentes as de 

causas obstétricas. A taxa de transferência de pacientes para hospitais, realizada pela equipe 

do SAMU foi de (2.7%). Tendo o total de recusa de atendimento, conduzidas por terceiros e 

não localizada de (2.5%) e óbito com (3.1%). 

A seguir temos um gráfico demonstrativo sobre as ocorrências do SAMU no ano de 2015 

totalizando 862 ocorrências.  

 

Fonte: Ficha de atendimento pré-hospitalar – SAMU 192 – Caetité-BA. Ano -2015 
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Durante o ano de 2015, as ocorrências de causas traumáticas adulto tiveram a maior proporção 

entre os atendimentos (42.3 %) seguidas das ocorrências clínicas que representaram (39.9%); 

as ocorrências psiquiátricas corresponderam (6.0%), com (0.5%) ficaram equivalentes as de 

causas obstétricas. A taxa de transferência de pacientes para hospitais, realizada pela equipe 

do SAMU foi de (1.4%). Tendo o total de recusa de atendimento, conduzida por terceiros e 

não localizada de (4.9%) e óbito com (5.0%). 

Ocorrências do SAMU de Caetité  

Tipo de ocorrência 2015 2016 2017 

Acidente automobilístico 136 124 77 

Acidente com arma branca 0 3 0 

Acidente com arma de fogo 0 3 0 

Acidente motocicleta 66 78 83 

Afogamento 0 0 3 

Agitação psicomotora 0 6 0 

Agressão física 13 23 31 

Alcoolismo 52 55 42 

Ansiedade  10 4 0 

OCORRÊNCIAS SAMU NO ANO DE 2015

TRAUMÁTICA

CLÍNICA

PSIQUIÁTRICA

OBSTÉTRICA

RECUSA DE
ATENDIMENTO



Atropelamento 19 14 25 

Bexigoma 0 1 0 

Capotamento 38 35 28 

Cefaleia 11 8 2 

Choque elétrico 4 2 2 

Choque entre pessoas (trauma) 0 0 1 

Conduzida por terceiros 14 13 0 

Crise convulsiva 66 90 62 

Crise emocional 0 0 10 

Desidratação 0 0 11 

Diarreia  0 2 7 

Dispnéia 32 18 41 

Disúria 9 0 0 

Dor abdominal  11 1 7 

Dor epigástrica 5 0 1 

Dor lombar 0 0 3 

Dor pélvica 0 0 1 

Dor torácica 4 8 0 

Dor torácica 0 0 6 

Engasgamento 0 1 0 

Febre 1 3 0 

Ferimento com arma branca 1 0 0 

Ferimento infectado 1 0 0 

Fraqueza 7 13 16 

Hiperglicemia 1 4 8 

Hipertensão 17 16 17 



Hipoglicemia 22 13 20 

Hipotensão 13 18 18 

Homicídio 1 0 0 

Intoxicação 0 0 3 

Lombalgia 13 1 0 

Mal estar 23 35 42 

Mordida de cão 0 1 0 

Óbito 43 25 35 

Picada de animal peçonhento 1 0 1 

Queda da própria altura 47 43 41 

Queda de altura 32 20 1 

Queda de bicicleta 8 5 2 

Queda de cavalo 0 3 3 

Queimadura 1 0 0 

Recusa de atendimento 20 6 27 

Síncope 41 31 28 

Surto psicótico 26 31 52 

Tentativa de suicídio 16 7 9 

Trabalho de parto 4 3 6 

Transferência intra hospitalar 12 22 24 

Vítima não localizada 8 1 0 

Vômito 13 19 26 

 

3.5.2 Serviço de Atenção Domiciliar – SAD 

O programa SAD Serviço de Atenção Domiciliar, é um serviço indicado para pessoas que 

apresentam dificuldades temporárias ou definitivas de sair do espaço da casa para chegar ate 

uma unidade de saúde ou ainda para pessoas que estejam em situações nas quais a atenção 



domiciliar é a mais indicada para o seu tratamento. A atenção domiciliar visa a proporcionar 

a esse paciente um cuidado mais próximo da rotina da família, evitando hospitalizações 

desnecessárias e diminuindo o risco de infecções melhorando e ampliando assim, a assistência 

no SUS a pacientes com agravos de saúde que podem receber atendimento humanizado em 

casa, perto da família. 

O SAD representa um avanço para a gestão de todo o sistema público de saúde, já que ajuda 

a desocupar os leitos hospitalares proporcionando um melhor atendimento e regulação dos 

serviços de urgência dos hospitais. 

O atendimento é realizado por equipes multidisciplinares (EMAD e EMAP) compostas por 

médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, psicólogos, nutricionistas técnicos de enfermagem.  

O acesso ao serviço geralmente é feito no hospital em que o usuário estiver internado ou ainda 

por solicitação da equipe de saúde da família / atenção básica ou através da UPA. 

Atualmente o SAD de Caetité obteve 900 pacientes cadastrados em seu serviço, dentro destes 

muitos já obtiveram alta do serviço o que nos gera em números anuais cerca de 7000 curativos; 

4600 atendimentos fisioterapêuticos; 2500 consultas medicas; dentre tantos outros 

atendimentos nas áreas de psicologia, nutrição, enfermagem e etc. 

A atual gestão, vendo os resultados colhidos pelos serviços ofertados pelo programa busca a 

implantação do SAD Rural, para que o serviço tenha cobertura de 100% do município, pois 

hoje somente a sede do município é coberta pelo serviço.  

3.5.3 Unidade de Pronto Atendimento – UPA III 24 horas 

A UPA (Unidade de Pronto Atendimento) de Caetité, é um estabelecimento de saúde de 

complexidade intermediária, articulado com a Atenção Básica, o Serviço de Atendimento 

Móvel de Urgência - SAMU 192, a Atenção Domiciliar e a Atenção Hospitalar, a fim de 

possibilitar o melhor funcionamento da RAU (Rede de Atenção as Urgências). Funciona 

ininterruptamente 24 (vinte e quatro) horas em todos os dias da semana, incluindo feriados e 

pontos facultativos.  

Possui uma equipe multiprofissional com quantitativo de Profissionais compatível com 

a necessidade de atendimento com a qualidade considerando a operacionalização de serviço, 

o tempo-resposta, garantia do acesso ao paciente e o custo efetividade, em conformidade com 

a necessidade da Rede de Atenção à Saúde – RAS. 

 Presta atendimento aos pacientes acometidos por quadros agudos ou agudizados de 

natureza clínica, e presta o primeiro atendimento aos casos de natureza cirúrgica e de trauma, 

estabilizando os pacientes e realizando a investigação diagnóstica inicial, de modo a definir a 

conduta necessária para cada caso, bem como garantir o referencialmente dos pacientes que 

necessitarem de atendimento. 

        - Funciona como local de estabilização de pacientes atendidos pelo SAMU 192; 



        - Realiza consulta médica em regime de pronto atendimento nos casos de menor 

gravidade; 

        - Realiza atendimentos e procedimentos médicos e de enfermagem adequados aos casos 

demandados à UPA 24Hrs; 

        - Mantem pacientes em observação, por até 24 horas, para elucidação diagnóstica ou 

estabilização clínica, e encaminha aqueles que não tiveram suas queixas resolvidas com 

garantia da continuidade do cuidado para internação em serviços hospitalares de retaguarda, 

por meio da regulação do acesso assistencial. 

Atende em média, uma demanda de 300 a 350 pacientes por dia, de abrangência regional em 

urgência e emergência.  

 Adota diretrizes de acolhimento e classificação de risco, em conformidade com o protocolo 

do Ministério da Saúde: 

Acolhe os pacientes e seus familiares em situação de urgência e emergência, sempre que 

buscarem atendimento na UPA 24h, adotando diretrizes da Politica Nacional de Humanização 

que, determina cuidado do paciente que envolva a sua escuta qualificada e respeito às suas 

especialidades, com resolutividade, responsabilidade e segurança do paciente reduzindo danos 

desnecessários relacionados aos cuidados da saúde. 

 A Classificação de risco é adotada como ferramenta de apoio à decisão clinica, no Formato 

de Protocolo, com linguagem universal para as urgências clinicas e traumáticas utilizada pelos 

profissionais médicos e enfermeiros capacitados, com o objetivo de identificar a gravidade do 

paciente e permitir o atendimento rápido em tempo oportuno e seguro de acordo com o 

potencial de risco e com base em evidencias cientificas existentes. 

No entanto, a UPA foi implantada em um local adaptado para o funcionamento da mesma, 

onde futuramente irá funcionar a UNACON (Unidade de Alta Complexidade em Oncologia), 

dai a necessidade de uma construção ou adequação da UPA em um outro local, garantindo o 

fornecimento dos materiais e equipamentos necessários para melhor atendimento da região, 

com foco em urgência e emergência bem como, disponibilizar sistema de informação para 

implantação de Prontuários Eletrônicos e sistema de Regulação na unidade, para aumentar o 

alcance do serviço de atendimento de urgência e emergência, garantindo o fluxo de pacientes 

para Unidade de Referência. A UPA possui uma CME não adequadamente estruturada, quer 

com relação aos equipamentos, quer com relação aos profissionais disponibilizados. Ainda 

não possui lavanderia própria o que dificulta o gerenciamento dos materiais. Também não tem 

as comissões hospitalares obrigatórias constituídas das quais a mais importante é a CCIH. 

3.5.4 Serviço de Saúde Mental  

 

O centro de Atenção Psicossocial- CAPS de Caetité teve sua abertura desde 31 de março de 

2004 para o atendimento especializado em saúde mental, atendendo os pacientes cadastrados 



nos programas intensivo, semi-intensivo e não-intensivo, bem como o atendimento de 

consultas ambulatoriais de psiquiatria. 

Atualmente a unidade funciona com atendimentos psicológicos, através da terapia individual 

e grupos terapêuticos; Psiquiatria; Fisioterapia; Atendimento farmacêutico, com fornecimento 

e aplicação de medicações injetáveis, controles de pressão arterial e glicêmicos; Terapias 

alternativas, que incluem o artesanato, com auxílio de uma artesã, para orientação e confecção 

de objetos pelos próprios pacientes; Hortaterapia, com auxílio de um hortelão, para auxiliar 

os pacientes na lida com a horta, cultivo, cuidados, irrigação, etc; Musicoterapia; Educação 

física, através do auxílio de um profissional, educador físico, realizando atividades que 

proporcionam uma melhor qualidade de vida aos pacientes; Além do salão de beleza, onde 

são realizados cuidados básicos com a higiene e cuidados estéticos, trazendo um aumento de 

autoestima, prazer, satisfação com a própria imagem. No total, são 19 profissionais na equipe 

CAPS, dividindo-se em 01 recepcionista, 01 auxiliar administrativo, 02 cuidadores, 01 

hortelão, 02 cozinheiras, 02 auxiliares de serviços gerais, 01 artesã, 01 médica psiquiatra, 01 

psicologa, 01 enfermeira, 01 tecnica em enfermagem, 01 cabeleireira, 01 fisioterapeuta, 01 

educador físico, 01 musico, 01 coordenadora e psicóloga 

No momento, a unidade CAPS atende 25 pacientes do programa intensivo (frequentam 

diariamente, de segunda à sexta feira), 50 pacientes semi-intensivos (3 vezes por semana) e 

não-intensivo (3 vezes ao mês), sendo 90 pacientes, ou seja, diariamente, o número de 

pacientes diários variam de 25 a 35 pessoas. Estes são os pacientes cadastrados no programa, 

ou seja, pegam, ou tomam medicação no CAPS, fazem as refeições diárias, incluindo café da 

manhã, almoço e lanche da tarde, e participam das atividades e terapias disponibilizadas. 

Além dos pacientes do programa, são atendidos, através do ambulatório, 140 consultas ao 

mês, totalizando, no momento, 3380 pacientes no ambulatório de psiquiatria em Caetité. O 

acolhimento no CAPS é feito por qualquer funcionário da unidade com que o usuário se 

identifique, desde as auxiliares de faxina, recepcionista, enfermeira, até a coordenação, ou 

qualquer outro funcionário, fazendo a escuta da queixa do usuário e orientando-o na marcação 

de consulta com psiquiatra e/ou psicólogo, onde será traçado o plano terapêutico individual 

do paciente, incluindo a parte medicamentosa, bem como das terapias que se enquadram ao 

estilo de vida e condições psicológicas de cada paciente. 

3.5.5 Vigilância Epidemiológica 



 

3.5.5.1 Doenças e agravos transmissíveis 

As ações de controle de doenças e agravos são realizadas pelo Serviço de Vigilância 

Epidemiológica do município de Caetité que é responsável pela linha de cuidado aos 

portadores de agravos de notificação compulsória, tendo como objetivo avaliar a situação de 

saúde da população local à partir dos dados do Sistema de Informação de Agravos de 

Notificação – SINAN. Através dessas informações busca-se organizar uma rede integrada, 

com garantia de acesso, resolutividade e humanização no atendimento desses agravos e a 

promoção de ações preventivas. 

Para análise do perfil epidemiológico do município apresenta-se levantamento do 

número de agravos notificados no município num período dos últimos quatro anos. Verifica-

se a existência de grande quantidade absoluta de doenças relacionadas a afecções 

ginecológicas, que de acordo com o CID 10 (Código Internacional de Doenças), que envolve 

as inflamações ou infecções da vulva e da vagina. Dentre outras existentes. 

 É uma condição comum que afeta pessoas de todas as idades e têm uma variedade de 

causas as doenças e agravos correlacionados. Dentre as DST’s (Doenças Sexualmente 

Transmissíveis). As mais comuns destacam-se as vaginoses bacterianas, as infecções 

fúngicas, e por vírus, porém em número menor, encontra-se o condiloma acuminado. Pode-se 

atribuir como possível fator para estas expressivas quantidades de notificações destes agravos 

a organização do sistema de notificação e o aumento do número de pessoas do sexo masculino 

que chegam ao município para trabalharem nas grandes empresas que estão se instalando e 

que recrutam grandes quantidades de mão de obra temporária. Destaca-se ainda os casos de 

sífilis manifestadas em adultos e criança (congênita) como importante agravo de controle na 

saúde coletiva. 

A Tabela  mostra o número de agravos notificados no período de 2014 a 2017.  

Tabela: Número de agravos notificados no período de 2014 a 2017, Caetité/Ba 

AGRAVOS 2014 2015 2016 2017 

Acidentes por animais peçonhentos 252 238 222 230 

Atendimento antirrábico 119 119 104 116 

Caxumba 2 0 0 0 

chikungunya 0 0 13 1 

Condiloma acuminado (verrugas ano 

genitais) 

16 22 23 4 

Coqueluche 2 0 0 0 

Dengue 21 69 197 43 



Difteria 1 0 0 0 

Esquistossomose 42 83 86 187 

Hepatites virais 1 1 0 0 

Herpes genital 5 9 11 1 

Leishmaniose visceral 1 2 0 0 

Leptospirose 0 0 0 0 

Malária 1 0 0 0 

Meningite 3 3 0 0 

Outras afecções inflamatórias da vagina e 

da vulva 

973 1.203 1.168 588 

Sífilis congênita 0 0 0 0 

Sífilis em adulto 0 0 0 0 

Sífilis em gestante 2 4 1 3 

Sífilis não especificada 0 0 1 0 

Síndrome da úlcera genital 0 0 0 0 

Síndrome do corrimento cervical em 

mulheres 

0 1 0 0 

Síndrome do corrimento uretral em 

homens 

0 2 1 1 

Toxoplasmose 0 0 0 1 

Varicela 58 3 0 2 

Violência interpessoal / Autoprovocada 16 0 0 5 

Zika virus 0 0 25 0 

Fonte: sinanNET 

A dengue é considerada atualmente um grande problema de saúde pública mundial. 

Em Caetité observa-se um aumento significativo dos casos suspeitos desta doença. Todavia, 

de 2016 até o momento foi inseridas no contexto saúde pública novas formas das doenças 

transmitidas pela picada do mosquito Aedes aegypti, como, Febre pela Chikungunya e 

Doença Aguda pelo Vírus Zika. O mosquito transmissor está adaptado a se reproduzir em 

ambientes domésticos, utilizando-se de recipientes que servem para armazenar água potável 



e demais objetos e materiais que acumulam água das chuvas comumente encontrada nos lixões 

e terrenos baldios da cidade e zona rural.  

Através do Levantamento Rápido do Índice de Infestação por aedes aegypti– LIRAa, 

metodologia rápida que permite identificar os criadouros predominantes, pode-se determinar 

o índice de infestação predial. Índices inferiores de 1% são considerados satisfatórios pela 

OMS – Organização Mundial de Saúde. Porem, De 1% a 3,9% são considerados situações de 

alerta e superior a 4% são considerados com risco de surto. 

Quadro 01: Índice de infestação predial do Aedes Aegypti no ano de 2017 em Caetité – Ba 

(Zona Urbana). 

BAIRROS 1º 

CICLO 

2º 

CICLO 

3º 

CICLO 

4º 

CICLO 

5º 

CICLO 

6º 

CICLO 

Alto do Cristo -- -- -- -- 6,75 -- 

Bela vista -- -- -- -- 0,0 -- 

Buenos Aires -- -- -- -- 6,46 -- 

Centro -- -- -- -- 8,37 -- 

Chácara -- -- -- -- 3,53 -- 

Prisco viana -- -- -- -- 2,21 -- 

Nossa Senhora da Paz -- -- -- -- 31,46 -- 

Ovídio Teixeira -- -- -- -- 9,81 -- 

Santo Antônio  -- -- -- -- 2,92 -- 

Santa Rita -- -- -- -- 6,10 -- 

São José -- -- -- -- 4,81 -- 

São Vicente -- -- -- -- 2,83 -- 

Geral da Cidade -- -- -- -- 6,07 -- 

Fonte: Programa de Controle de Endemias 

Os trabalhos que estavam sendo realizados na zona urbana, foram interrompidos por 

causa da inserção do PNEM (Plano Nacional de Enfrentamento à Microcefalia)  Por esse 

motivo, não foi possível realizar o levantamento dos respectivos ciclos do ano de 2014 a  

2017. ( Com exceção do 5º ciclo  de 2017 que foi realizado). 



Quadro 02: Índice de infestação predial do Aedes Aegypti em Caetité – Ba (Zona rural). 

ZONA RURAL 1º 

CICLO 

2º 

CICLO 

3º 

CICLO 

4º 

CICLO 

5º 

CICLO 

6º 

CICLO 

Brejinho das Ametistas -- -- -- -- -- -- 

Caldeiras -- -- -- -- -- -- 

Cercado -- -- -- -- -- -- 

Maniaçu -- -- -- -- -- -- 

Pajeú dos Ventos -- -- -- -- -- -- 

Aroeiras -- -- -- -- -- -- 

Santa Luzia -- -- -- -- -- -- 

Juazeiro -- -- -- -- -- -- 

Fonte: Programa de Controle de Endemias 

Os trabalhos que estavam sendo realizados na zona rural, foram interrompidos por causa 

da inserção do PNEM (Plano Nacional de Enfrentamento à Microcefalia) Por esse motivo, 

não foi possível realizar o levantamento dos respectivos ciclos do ano de 2014 a 2017. 

Observa-se que no 5º ciclo em 2017 e único no período de quatro anos o índice de 

infestação predial encontrava-se alto.  

3.5.5.2 Programa de Imunização 

Cabe também à vigilância epidemiológica ações do Programa de Imunização com a oferta 

de vacinas para a população de crianças, adolescentes, adultos e idosos. A imunização é 

definida com a aquisição de proteção imunológica contra uma doença infecciosa. Assim, 

aumentara a resistência de uma pessoa contra infecções. Os anticorpos administrados através 

das vacinas, imunoglobulina ou por soro são usados para induzir a imunidade ativa numa 

resposta biológica e na produção de anticorpos específicos contra os diversos tipos de doenças 

existentes. Como prioridades existem as crianças menores de um ano com metas preconizadas 

para cada imunobiológico de até 95% de cobertura.    

Abaixo quadro  com dados do Programa Nacional de Imunizações – PNI acumuladas 

para a meta do período. 

 Coberturas vacinais em < 1ano de idade por tipo de vacina. Janeiro à Dezembro dos 

anos 2014 /2017. 



ANO POPULAÇÃO 

DE 

NASCIDOS 

VIVOS 

BCG Meningocócica 

conjugada C 

Penta 

(DTP/Hib/HB) 

Pneumo Pólio Febre 

Amarela 

Rotavirus 

Humano 

2014 782 85,93% 100,77% 89,39% 84,78% 88,36% 81,84% 89,26% 

2015 774 80,24% 87,63% 93,15% 89,38% 89,65% 13,98% 83,74% 

2016 693 87,01% 92,35% 91,34% 102,31% 109,24% 39,97% 100,43% 

2017 693 74,46% 77,63% 77,20% 84,24% 77,20% 20,51% 78,35% 

Fonte APIWEB/SIPNI  Municipio: 290520  

3.5.5.3 Doenças e agravos não transmissíveis 

  Um dos grandes desafios no município é definir e implementar estratégias efetivas 

para prevenção e controle das doenças e agravos não transmissíveis (DANT) que 

constituem-se importante problema de saúde pública. Esta realidade determina a 

necessidade de uma nova abordagem nas diversas áreas não só do setor saúde tal como a 

implementação do sistema de vigilância de DANT e promoção da saúde.  

Incluem-se nesse rol as doenças cardiovasculares , os vários tipos de câncer, acidente 

vascular cerebral , os transtornos mentais, a violência e os acidentes. 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 falta de atividade física. No 

município de Caetité, entre os anos de 2014 a 2017 houve prevalecia como maior causa 

de mortalidade as causas mal definidas. 

  Contudo com a melhora da qualidade das informações e da implementação das 

investigações dos óbitos, as doenças do aparelho circulatório, tornaram-se a maior causa 

de morte, seguidas pelas outras causas. As neoplasias ocuparam primeiro  lugar como 

causa de óbito acompanhado por pneumonia e infarto agudo do miocárdio. (SIM, 2014 a 

2017).  

 Tabela: O Gráfico mostra a tendência da distribuição da mortalidade proporcional no 

município, no período apresentado. 

CAUSA DE ÓBITO ANO 

2014 

ANO 

2015 

ANO 

2016 

ANO 

2017 

Abcesso Pulmonar -- -- -- 1 



Acidente de trânsito  7 -- -- -- 

Afogamento --- -- 2 -- 

Agressão  3 -- -- -- 

Alcoolismo 5 3 -- -- 

Alzheimer -- -- 1 1 

Amigdalite -- -- -- 1 

Anemia  1 -- 1 -- 

Aneurisma  1 1 -- -- 

Animais Peçonhentos -- -- 1 -- 

Arma de Fogo 4 1 2 -- 

Arritmia Cardíaca -- 1 -- 2 

Asfixia  1 -- -- -- 

Asma -- -- -- 1 

AVC 15 15 24 23 

Calculo de vesícula biliar  3 -- -- -- 

Câncer  34 22 28 25 

Chagas -- -- 1 -- 

Choque Hipovolêmico -- -- 1 -- 

Cirrose Hepática 2 2 4 -- 

Colecistite  2 -- -- -- 

Defeito de Coagulação -- -- -- 1 

Delírio -- -- -- 1 

Depleção de volume -- -- -- 1 

Depressão 1 -- -- 1 



Desidratação Aguda -- 2 -- -- 

Desnutrição 6 -- 4 4 

Diabetes Mellitus 6 7 11 10 

Diarréia  2 -- -- -- 

Doença Aterosclerótica -- -- -- 3 

Doença do Esôfago -- -- -- 1 

Doença Hepática -- -- -- 3 

Doença Isquêmica aguda do Miocárdio -- -- -- 2 

Doença Vascular Periférica -- -- -- 2 

DPOC 3 4 -- -- 

Edema Pulmonar -- 4 4 -- 

Embolia Pulmonar 4 2 -- --- 

Encefalopatia -- -- -- 1 

Enforcamento 3 -- -- -- 

Erisipela -- -- 3 -- 

Esquistossomose -- -- 1 1 

Hemorragia Digestiva Alta -- 5 1 6 

Hemorragia Digestiva Baixa -- -- 4 1 

Hemorragia Menstrual 1 -- -- -- 

Hepatite Aguda -- 1 -- -- 

Hernia diafragmática  1 -- -- -- 

Hiperclorenia -- -- -- 1 

Hipertensão Cardíaca 19 4 6 5 

Hipovolemia -- -- 1 -- 



Hipoxia Uterina  -- -- -- 1 

IAM 24 14 13 13 

ICC 15 10 18 8 

Ignorado 6 36 59 42 

Imunodeficiência  1 -- -- -- 

Infecção Meningocócica 1 -- -- 1 

Infecção Perinatal -- 1 -- -- 

Insuficiência Hepática  -- -- -- -- 

Insuficiência Renal 8 6 9 8 

Insuficiência Respiratória -- 10 3 -- 

Intoxicação Exógena -- -- 1 1 

ITU -- -- -- 1 

Leucemia  1 -- -- -- 

Mal Formação Congênita 1 -- -- 5 

Miocardiopatia Isquêmica 1 -- -- 1 

Morte fetal 6 -- -- -- 

Obstrução Intestinal 1 -- -- 1 

Osteoporose -- -- -- 2 

Osteosarcoma -- 1 -- -- 

Pancreatite -- -- 1 -- 

Paraplegia -- -- -- 1 

Parkinson 3 -- -- -- 

PCR -- -- 2 -- 

Pé diabético  2 -- -- -- 



Peritonite Aguda 1 -- 4 -- 

Pneumonia 11 21 18 11 

Pneumonia Aspirativa -- 2 -- -- 

Pneumotórax  1 -- -- -- 

Politraumatismo -- 2 -- -- 

Prematuridade 1 8 11 -- 

Queda 6 -- -- -- 

Senilidade 2 -- -- 1 

Septicemia 4 9 8 4 

Síndrome Coronária Aguda -- 3 -- -- 

Síndrome de down  1 -- -- -- 

Sufocamento -- -- 1 -- 

TCE -- 4 5 3 

Traumatismo Torácico -- 1 -- -- 

Trombose 1 1 -- -- 

Trombose Coronariana -- -- -- 1 

Tuberculose -- 2 -- -- 

Ulcera de Decúbito -- -- -- 6 

Ulcera Péptica 2 -- -- 1 

TOTAL DE ÓBITOS POR ANO 224 205 253 210 

 Fonte:SIM/DATASUS. 



 

Fonte:SIM/DATASUS. As outras causas definidas neste relato estão agrupadas na tabela 

acima.  

As doenças cardiovasculares e o câncer não só aqui em nosso município, mas no país 

como o todo tem liderado como as principais causas de morte. Todavia, devemos ressaltar os 

erros inerentes a toda geração de dados e estimativas.  

3.5.6 Atenção Básica 

 

A Atenção Primária à Saúde - APS é o primeiro nível de acesso ao Sistema Único de 

Saúde - SUS, caracterizando-se, principalmente, como o primeiro e preferencial contato 

dos usuários com os sistemas de saúde, sendo orientada pelos princípios da universalidade, 

acessibilidade, coordenação do cuidado, vínculo, continuidade, integralidade, 

responsabilização, humanização, equidade e participação social para efetivação de um 

sistema de saúde com práticas cuidadoras.  

Para garantir a expansão dos serviços da rede de APS, optou-se por definir a estratégia 

Saúde da Família como o eixo norteador para a reorganização da APS no município, uma 

vez que esta busca incorporar propostas inovadoras, através da reformulação das práticas 

de saúde, bem como devido à grande capilaridade que os serviços podem ter no território. 

Deste modo, possibilita-se a constituição de uma nova lógica na organização do processo 

de trabalho das equipes, através da ruptura do modo de fazer centrado em procedimentos 

biomédicos para a produção de cuidado sob a perspectiva multiprofissional. 

Câncer 
43%

AVC
31%

IAM
26%

Principais causas de óbito entre os anos 
2014 À 2017



A rede de Atenção Primária à Saúde do município de Caetité dispõe de 13 Unidades de 

Atenção Primária à Saúde, sendo que 2 são Unidades Básicas sem Saúde da Família e 9 

são Unidades com estratégia de Saúde da Família, todas com Saúde Bucal e 1 Núcleo de 

Apoio à Saúde da Família – NASF. As UBS com Saúde da Família dispõem de uma equipe 

multiprofissional, conforme a Portaria nº 2.488 de 21 de outubro de 2011, composta por 

Agente Comunitário de Saúde – ACS, enfermeiro, cirurgião-dentista, auxiliar de saúde 

bucal, técnico de enfermagem e médico generalista. 

Nas UBS sem a Estratégia de Saúde da Família, a composição do quadro de profissionais 

está diretamente vinculada à capacidade instalada da unidade de saúde e de acordo com a 

sua tipologia, e poderá ser constituída por médico clínico, ginecologista e pediatra, 

enfermeiro, nutricionista, assistente social, psicólogo, Agente Comunitário de Saúde – 

ACS, cirurgião-dentista e auxiliar de saúde bucal. 

Atualmente, cerca de 58,75% da população está coberta pelos serviços de Atenção 

Primária à Saúde (E-Gestor Atenção Básica, 2018). No entanto, existe a necessidade de 

ampliar a destinação de investimentos financeiros para esta área com intuito de possibilitar 

que este nível de atenção à saúde possa alcançar os seus objetivos precípuos de 

coordenação do cuidado e ordenação da rede de atenção à saúde, uma vez que, a Atenção 

Primária a Saúde tem possibilidade de resolver cerca de 80% das necessidades de saúde 

apresentadas pela população (Starfield,s/d). O processo de implantação da estratégia de 

Saúde da Família iniciou no ano de 2000, com 02 equipes de Saúde da Família, priorizando 

a zona rural, devido as condições sociais e epidemiológicas.  

 

3.5.6.1 Programa Mais Médicos  

 

O Programa Mais Médicos foi instituído por meio de Medida Provisória nº621 de 

08/07/2013 e convertida em Lei nº 12.871, de 22 de outubro de 2013, com a finalidade de 

formar recursos humanos na área médica para o Sistema Único de Saúde (SUS) e com os 

objetivos de diminuir a carência de médicos nas regiões prioritárias para o SUS, a fim de 

reduzir as desigualdades regionais na área da saúde; fortalecer a prestação de serviços de 

atenção básica em saúde no País; aprimorar a formação médica no País e proporcionar 

maior experiência no campo de prática médica durante o processo de formação; ampliar a 

inserção do médico em formação nas unidades de atendimento do SUS, desenvolvendo 

seu conhecimento sobre a realidade da saúde da população brasileira; fortalecer a política 

de educação permanente com a integração ensino-serviço, por meio da atuação das 



instituições de educação superior na supervisão acadêmica das atividades desempenhadas 

pelos médicos; promover a troca de conhecimentos e experiências entre profissionais da 

saúde brasileiros e médicos formados em instituições estrangeiras; aperfeiçoar médicos 

para atuação nas políticas públicas de saúde do País e na organização e no funcionamento 

do SUS; e estimular a realização de pesquisas aplicadas ao SUS. 

A adesão do município de Salvador ao Programa de Provisão de Médicos ocorreu em 

fevereiro de 2013. Em julho deste mesmo ano houve inserção dos profissionais do 

Programa Mais Médicos (Brasileiros e Intercambistas) e, em setembro de 2013, com os 

profissionais da Cooperação Internacional (CUBA). Em dezembro de 2013, o município 

contava com 05 médicos. Os médicos do Programa são lotados em Unidades de Saúde da 

Família consideradas de alta vulnerabilidade social e de difícil fixação de profissionais, 

como preconizado pelo Ministério da Saúde.  

 

3.5.6.2 NASF – Núcleo de Apoio á Saúde da Família 

 

Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF é um dispositivo que tem como objetivo 

ampliar a abrangência e o escopo das ações da Atenção Primária à Saúde, bem como sua 

qualidade e resolubilidade, por meio da oferta e suporte ao cuidado e intervenção sobre 

problemas e necessidades de saúde, tanto no âmbito individual quanto coletivo. Caetité 

implantou a primeira equipe do NASF em 2009, ampliando para oito equipes em 2014, 

número de credenciamentos que se mantém em 2017. Durante o período de 2009 a 2017 

a equipe permanece credenciada no MS como modalidade NASF1, ou seja, com 

vinculação de 5 a 9 ESF a uma equipe do NASF. As equipes NASF em Caetité são 

formadas por quatro categorias ocupacionais - psicólogo, nutricionista, fisioterapeuta e 

assistente social.  

 

3.5.6.3 PSE – Programa Saúde na Escola 

 

O PSE foi instituído no Brasil em 2007, através do decreto presidencial nº 6.286 de 05 de 

dezembro de 2007. Em 03 de dezembro de 2008 foi assinado o Termo de Adesão pela 

Secretaria Municipal da Saúde, Secretaria Municipal da Educação e Secretaria Estadual 

de Educação, tendo a homologação na CIB ocorrido em 05 de dezembro de 2008. Em 19 

de janeiro de 2009 foi publicado no Diário Oficial do Município o primeiro Grupo de 



Trabalho Intersetorial Municipal com o propósito de realizar a gestão do Programa em 

Salvador.  

Constitui estratégia para a integração e a articulação permanente entre as políticas e ações 

de educação e de saúde, com a participação da comunidade escolar. As ações, até 2014, 

foram orientadas pela Pactuação, através do Termo de Compromisso entre as Secretarias 

Municipais de Saúde e Educação e se distribuíam em 3 componentes. Atualmente, a 

Portaria nº 1.055 de 25 de abril de 2017 traz descrito 12 ações que devem ser realizadas 

pelos entes que aderiram ao PSE. Dessa forma, as equipes de saúde têm se mobilizado 

para realização das ações, entretanto, desafios como: implementação da integração equipe 

de saúde/ escola; fortalecimento do GTI – Local na gestão do Programa; planejamento 

conjunto das ações; subregistro das informações no SISAB; indisponibilidade de relatórios 

específicos do Programa no SISAB, vêm dificultando a avaliação do cumprimento das 

metas preconizadas. 

Em dezembro de 2016 constatou-se que foram realizadas 80% das ações preconizadas, a 

partir de Planilha de Avaliação do PSE elaborada pela Coordenação APS. No entanto, 

observa-se que as ações de saúde mental, promoção da cultura de paz e direitos humanos, 

e prevenção ao uso de álcool, tabaco, crack e outras drogas apresentaram baixos 

percentuais de escolas cobertas por estas ações, justificados pela necessidade de formação 

dos profissionais na área de saúde mental e fortalecimento da articulação desta área com 

a APS e a situação de violência dentro das escolas sendo proibida a abordagem dos 

referidos temas em alguns estabelecimentos de ensino. 

 

3.5.6.4 Programa Bolsa Família – PBF 

 

Em relação às ações do Programa Bolsa Família (PBF), o acompanhamento e registro das 

condicionalidades da saúde têm apresentado comportamento oscilante ao longo dos anos, 

com melhor desempenho observado no ano de 2009, com acompanhamento de 75,8% da 

população beneficiária, e, nos anos 2015 e 2016, com 76,2% e 75,9% respectivamente. 

 

3.5.6.5 Telessaúde Brasil Redes 

Em relação à organização dos serviços e à qualificação da assistência, convém citar o 

Telessaúde Brasil Redes, um programa que tem como objetivo apoiar a consolidação das 

Redes de Atenção à Saúde (RAS) ordenadas pela Atenção Básica (AB) no âmbito do 

Sistema Único de Saúde (SUS). 



 

3.5.6.6 Atenção Integral à Saúde da População Negra 

 

Com vistas à promoção da equidade em saúde, orientado pelos princípios e diretrizes da 

integralidade, equidade, universalidade e participação social, nosso município apoia, 

estimula e incentiva ações que facilitem o acesso da população negra a ações e serviços 

de saúde, de forma oportuna e humanizada, contribuindo para a melhoria das condições 

de saúde desta população. Como pontuado anteriormente, Caetité possui várias 

especificidades e, dentre essas, grande número de comunidades quilombolas reconhecidos 

e/ou em processo de reconhecimento pelo Fundação Palmares. 

A fim de facilitar o acesso desse público em específico além dos demais, são realizadas 

ações de atendimentos itinerantes nas localidades quilombolas, povoados de difícil acesso, 

áreas descobertas de ESF, entre demais. Tais ações mostram efeitos extremamente 

positivos, ao passo que melhora a adesão das populações aos cuidados de saúde e amplia 

o acesso aos serviços e atendimentos.   

 

3.5.7 Centro em Referência de Saúde do Trabalhador – CEREST 

O centro de referência em saúde do trabalhador – CEREST, é um serviço do SUS vinculado 

à secretaria Municipal de saúde que visa atender as questões relativas a saúde dos 

trabalhadores e tem por função dar subsídio técnico nas ações de promoção, prevenção, 

vigilância, diagnóstico, tratamento e reabilitação da saúde dos trabalhadores urbanos e rurais. 

Para fins de implementação da política nacional de saúde do trabalhador e da trabalhadora 

dever-se- à considerar a articulação entre: As ações individuais, de assistência, de recuperação 

dos agravos, com ações coletivas, de promoção, de prevenção, de vigilância dos ambientes, 

processos e atividade de trabalho, e de intervenção sobre os fatores determinantes da saúde 

dos trabalhadores.  

Ações  

 Propor mecanismos para dar continuidade às ações em Saúde do trabalhador, 

atenção à saúde do trabalhador e educação permanente em Saúde do trabalhador. 

 Desenvolver capacitações das equipes de saúde (rede) quanto as notificações do 

SINAN em acidentes de trabalho. 



 Estabelecer e articular junto a VISA e atenção básica os locais onde serão 

realizadas visitas e inspeções.  

 Mapear e fazer análise do perfil de morbimortalidade para definir as ações de 

promoção, prevenção em Saúde do Trabalhador.  

 Desenvolver estratégias e ações de comunicação de risco e de educação ambiental 

e em saúde do trabalhador. 

 Promover ações de saúde do trabalhador em todas as instancias e pontos da Rede 

de Atenção à Saúde do SUS, considerando os seguintes componentes: Atenção 

pré-hospitalar, de urgência e emergência, e hospitalar; 

 Ampliar o entendimento de que a saúde do trabalhador deve ser concebida como 

uma ação transversal. 

 Desenvolver ações para o fortalecimento em saúde do trabalhador nos municípios 

da microrregião.  

 Capacitar os profissionais da rede para o desenvolvimento das ações em saúde do 

trabalhador.  

 Sensibilizar a SAMU quanto a notificações dos Acidentes de trabalho. 

 Criar parceria com o Ministério Público do Trabalho e INSS para desenvolver as 

ações encima dos dados no que se refere às doenças ocupacionais. 

 

3.5.8 Vigilância Sanitária Municipal 

 

A Vigilância Sanitária Municipal (VISAM) atua numa sala na Secretaria de Saúde do 

município, dispõe de 4 (quatro) arquivos, 4 (quatro) mesas, 7 (sete) cadeiras e 2 (dois) 

computadores 1 (um) armário. A equipe da VISAM hoje é composta por 3 (três) técnicos de 

ensino médio e (1) uma profissional de nível superior na área da saúde (Biomédica).  

Hoje o município tem aproximadamente setecentos e trinta e oito (738) estabelecimentos de 

interesse à saúde, cadastrados, entre eles destaca: nove (09) Academias de Ginásticas; oitenta 

e sete (87) Bares; vinte (20) Boxes de Comida; treze (13) Boxes de Pastéis, vinte e dois (22) 

Box de Cereais; três (03) Buffet; cinco (05) Clubes Recreativos com piscina; trinta e sete (37) 

Consultórios Médicos/Clinicas; vinte oito (28) Consultórios Odontológicos; vinte duas (22) 

Drogarias e duas (02) Farmácia de produtos naturais, um (01) Posto de Medicamento; cinco 

(05) Funerárias; uma (01) Instituição de Longa Permanência para Idosos (Abrigo); trinta e 



sete (37) Escolas Municipais; sete (07) Creches; dezessete (21) Hotéis/Pousadas; duas (02) 

cantinas, quarenta e quatro (47) Lanchonetes; quatro (04) Laboratórios de Análises Clínicas; 

dois (02) laboratório de prótese dentária; três (03) Posto de coleta; sessenta (60) Mercearias; 

quatro (04) Motéis; oito (08) Óticas; trinta e cinco (35) Panificadoras; quarenta e seis (46) 

Restaurantes; setenta e nove (79) Salões de Beleza/Barbearia; treze (13) Supermercados; doze 

(13) Sorveterias; sete (07) bombonieres/barracas de doces; onze (11) casa de carne/ açougue; 

cinco (05) lojas de cosméticos; vinte (20) Unidades Básicas de Saúde; vinte e sete (27) Boxes 

de Carne; cinco (05) boxes de peixe; vinte oito (28) carros pipas; um (01) ambulatório; uma 

(01) clínica veterinária; quatro (04) distribuidora de bebidas; sete (07) hortifrutigranjeiros; 

uma (01) empresa de fracionamento de cereais; um (01) consultório terapêutico e 

aproximadamente cento e setenta e duas (172) Barracas de Verduras e Frutas da feira-livre, 

CAF( Central de Abastecimento Farmacêutico), GAAE( Gerência de Apoio e Assistência ao 

Educando), APAE (Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais), sendo que falta cadastrar 

e inspecionar alguns estabelecimentos fora da sede do município. 

Na vigilância em saúde ambiental, existem cadastrados cinco (05) postos de gasolina e uma 

(01) área industrial (INB - Indústrias Nucleares do Brasil) e existem algumas áreas 

necessitando de Cadastro e de um estudo mais aprofundado para saber qual o real risco á saúde 

da população, como: INB – Indústrias Nucleares do Brasil minas de extração de pedra 

ametistas (02) em Brejinho das Ametistas; 02 lixões municipais (01 ativo e 01 inativo) e área 

de exploração de minério de ferro (Mineração Bahia), Postos de Gasolina, cemitérios dentre 

outras áreas de risco a população. 

 

 

REFERÊNCIAS: 

FOTO: Arquivo Sudoeste Bahia 

 

https://egestorab.saude.gov.br/paginas/acessoPublico/relatorios/relHistoricoCoberturaAB.xh

tml 

http://www.ibge.gov.br/home/ 

http://www.cidades.ibge.gov.br/v4/brasil/ba/caetite/panorama 

http://www.ibge.gov.br/home/
http://www.cidades.ibge.gov.br/v4/brasil/ba/caetite/panorama


www.renovaenergia.com.br 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Caetite 

http://quilombosconaq.blogspot.com.br/2013/03/ba-caetite-recebe-visitas-tecnicas.html 

http://tabnet.datasus.gov.br/tabdata/cadernos/sc.htm 

 

http://www.sc.gov.br/conteudo/municipios/frametsetmunicipios.htm 

 

http://cnes.datasus.gov.br/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.renovaenergia.com.br/
https://pt.wikipedia.org/wiki/Caetite
http://quilombosconaq.blogspot.com.br/2013/03/ba-caetite-recebe-visitas-tecnicas.html
http://tabnet.datasus.gov.br/tabdata/cadernos/sc.htm


4.0 Módulos Operacionais 

 

Atenção Básica 

 

Diretriz estadual: Consolidar as ações e serviços de saúde da Atenção Básica, com 

resolutividade. 

Problema Necessidade de ampliação da cobertura de Atenção Básica do município. 

Objetivo Ampliar a cobertura da Atenção Básica no município de Caetité-BA. 

Objetivo 

específico 

Término da construção e inauguração de 03 novas Unidades de Saúde da Família modalidade I 

para Saúde Bucal; 

Término da construção e mudança para nova sede da Unidade de Saúde da Família de Maniaçu; 

Meta Ampliar a cobertura da Atenção Básica no município de Caetité-BA de 54% para no mínimo 66% 

até 2019. 

Ação 01 Término da construção das 03 novas Unidades de Saúde da Família localizadas nas comunidades 

de Cachoeirinha, Escola Agrícola e Lamarão; 

Ação 02  
Mobiliar as futuras Unidades de Saúde da Família; 

Ação 03 Contratação de equipes profissionais para as novas Unidades de Saúde da Família; 

Ação 04 
Realização de concurso público para cobertura com Programa Agentes Comunitários de Saúde 

nas novas áreas adscritas das USF’s; 

 

Problema Falta de materiais e equipamentos nas unidades de saúde.  

Objetivo Fornecer equipamentos e materiais de saúde para qualificação e manutenção das atividades da 

atenção básica; 

Objetivo 

específico 

 Garantir o fornecimento regular de itens para pleno funcionamento das USF’s; 

 Fornecer/completar kit’s de suporte básico de emergência das Unidades de Saúde;  

 

Meta Garantir o fornecimento de equipamentos e materiais de saúde para a qualificação e manutenção 

das atividades da atenção básica; 

Ação 01 Solicitar ao Setor de Licitações e compras a aquisição dos materiais permanentes necessários 

para pleno funcionamento das USF’s; 

Ação 02  Solicitar às unidade de saúde o controle dos materiais faltosos para conhecimento do 

almoxarifado central. 



Ação 03 Fazer levantamento dos materiais permanentes existentes nas unidades e descrição das condições 

de uso; 

 

Problema Interação entre Coordenação da Atenção Básica e Unidades de Saúde da Família. 

Objetivo Realizar apoio institucional às Equipes de Saúde da Família. 

Objetivo 

específico 

 Realizar/promover atividades de educação permanente para todas as categorias 

profissionais da Atenção Básica; 

 Estimular a ação de multiplicadores de capacitação dentro das unidades de saúde, 

especialmente entre coordenadores e ACS’s; 

 Realizar supervisão direto nas USF’s; 

 Participar de reuniões de equipes nas USF; 

 Estimular o uso do AMAQ como instrumento norteador das ações das USF’s. 

Meta  

Ação 01 Realizar visita técnica; 

Ação 02 Realizar atividade de educação permanente; 

Ação 03 Aquisição de carro exclusivo para atividades da Atenção Básica; 

 

SAMU 

Diretriz estadual: Consolidar as ações e serviços de saúde do SAMU, com 

resolutividade. 

Problema Necessidade de construção de uma unidade do SAMU  

Objetivo Seguir os padrões exigidos pelo Ministério da Saúde  

Objetivo 

específico 

Implantar Unidade do Suporte  Avançado (USA) 

Meta Aumentar o alcance do serviço de atendimento  

Ação 01 - Construção de uma unidade do SAMU;  

Ação 02 - Mobiliar a futura Unidade de Saúde; 

Ação 03 Contratação de equipes para a nova Unidade (USA); 

 



Problema Serviço de Atendimento Móvel de Urgência sem qualificação 

Objetivo Garantir a qualificação do SAMU 192 

Objetivo 

específico 

 

Meta SAMU habilitada e qualificada 

Ação 01 Capacitação permanente dos servidores vinculados ao componente SAMU 192, com carga 

horária e conteúdo programático. 

Ação 02 Possuir seguro vigente contra sinistro para as Unidades Móveis 

Ação 03 Realizar Plano de Ação Regional do componente SAMU 192 da Rede de Atenção às Urgências 

contemplando a organização de toda a Rede de Atenção às Urgências em cada um de seus 

Componentes. 

Ação 04 Estrutura física da Base de acordo com as configurações mínimas necessárias 

Ação 05 Verificar regularidade da documentação do veículo 

Ação 06 Verificação de condição e funcionamento do veículo e equipamentos. 

Ação 07 Existir contrato de manutenção efetiva preventiva e corretiva dos equipamentos médicos e 

unidades móveis; 

Ação 08 Grade de referência atualizada da Rede de Atenção às Urgências; 

Ação 09 Portaria de nomeação para gerente de enfermagem 

 

Serviço de Atenção Domiciliar - SAD 

Diretriz estadual: Consolidar as ações e serviços de saúde do Serviço de Atenção 

Domiciliar - SAD com resolutividade. 

Problema Necessidade de ampliação da cobertura do Programa de Atenção Domiciliar do município. 

Objetivo Ampliar a cobertura do Serviço de Atenção Domiciliar através da criação do SAD Rural de 

Caetité-BA. 

Objetivo 

específico 

Aquisição de uma sede estruturada para a organização das atividades do Programa;  

Atingir cobertura de 100% do território do município de Caetité  



Meta Ampliar a cobertura do Programa de Atenção Domiciliar no município de Caetité-BA que hoje 

cobre 100% da sede para a zona rural até o ano de  2020. 

Ação 01 Aquisição de uma sede para o programa de atenção domiciliar - SAD  

Ação 02 Mobiliar a sede do Programa de atenção domiciliar – SAD  

 

Ação 03 Contratação de equipes profissionais para a nova equipe de atendimento domiciliar na zona rural  

- SAD Rural; 

 

Problema Falta de materiais e equipamentos para o bom desempenho das atividades do Programa  

Objetivo Fornecer equipamentos e materiais de saúde para qualificação e manutenção das atividades 

do Programa de Atenção Domiciliar; 

Objetivo 

específico 

 Garantir o fornecimento regular de itens para pleno funcionamento do programa; 

 Fornecer equipamentos de uso da fisioterapia; 

 Fornecer automóvel para o deslocamento das equipes; 

 Fornecer material para uso da enfermagem em curativos de baixa, média e alta 

complexidade; 

 Fornecer material para uso em palestras e atividades educativas para os familiares e 

cuidadores 

Meta Oferecer melhor serviço de forma otimizada, com isso diminuir o tempo de permanência dos 

pacientes no programa 

Ação 01 Fazer levantamento dos materiais existentes  e descrição das condições de uso; 

Ação 02 Solicitar ao Setor de Licitações e compras a aquisição dos materiais permanentes necessários 

para pleno funcionamento do Programa 

Ação 03 Aquisição de carro exclusivo para atividades da Atenção Domiciliar 

 

Problema Interação entre rede hospitalar e a Coordenação do SAD. 

Objetivo Fortalecer a porta de entrada dos pacientes ao programa via rede hospitalar 

Objetivo 

específico 

 Realizar/promover atividades de educação permanente para todas as categorias 

profissionais do Programa de Atenção Domiciliar; 

 Estimular a ação de multiplicadores de capacitação dentro do programa; 



 Participar de reuniões de equipes; 

 Estimular o uso da ficha de referência e contra referência. 

Meta Estabelecer um contato / REDE, que possibilite a interação entre as unidades 

Ação 01 Utilizar Ficha de Referência e contra referência  

Ação 02 Realizar atividade de educação permanente; 

 

Problema Atestado e Emissão de certidão de óbito  

Objetivo Assistência ao óbito não previsível  

Objetivo 

específico 

 Buscar fortalecer o vínculo entre as unidades de urgência e emergência , visando a 

resolutividade referente as declarações de óbito não previsíveis. 

Meta Agilizar a emissão dos atestados de óbito 

Ação 01 Fortalecer o laço com as unidades de Emergência e Urgência 

 

Assistência Farmacêutica 

 

Problema Falta de controle na distribuição de medicamentos na rede própria do município de Caetité 

Objetivo Otimizar a dispensação de medicamentos aos usuários do SUS 

Objetivo 

específico 

Implantar o Sistema Municipal de Gestão da Assistência Farmacêutica – HORUS com estratégia 

de qualificação da gestão da Assistência Farmacêutica no SUS. 

Meta Implantar o Sistema Municipal de Gestão da Assistência Farmacêutica – HORUS, em 100% 

dos serviços farmacêuticos da Atenção Básica. 

Ação 01 Implantação do HORUS na farmácia básica 

Ação 02 Implantação do HORUS na CAF (central de abastecimento farmacêutico) 

Ação 03 Implantação do HORUS na USF Nossa Senhora da Paz 

Ação 04 Implantação do HORUS na unidade do Woquiton Fernandes 

Ação 05 Implantação do HORUS no CAPS 



Ação 06 Implantação do sistema HORUS nas USF situadas nas zonas rurais do município. 

Ação 07 Garantia da conectividade em 100% das unidades de Saúde de dispensação de medicamentos. 

 

Problema Dificuldade em assegurar a população acesso aos medicamentos do componente básico de 

saúde. 

Objetivo Otimizar a disponibilização de insumos, medicamentos e assistência farmacêutica para os 

usuários do município de Caetité. 

Objetivo 

específico 

Garantia da Assistência Farmacêutica no âmbito do SUS. 

Meta Garantir ao usuário do SUS o acesso ao medicamento seguro e eficaz, otimizando todo o 

processo de disponibilização de insumos farmacêuticos. 

Ação 01 Realizar ações de educação periódicas relacionadas à assistência farmacêutica e ao uso racional 

e seguro de medicamentos 

Ação 02 Revisar anualmente a Relação Municipal de Medicamentos Essenciais 

Ação 03 Adquirir os medicamentos da Relação de medicamentos em tempo adequado para atender ao 

consumo médio mensal 

Ação 04 Promover consultas farmacêuticas aos pacientes identificados pela equipe de saúde com 

necessidade de intervenção. 

Ação 05 Melhorar o acondicionamento dos medicamentos da CAF e farmácia básica. 

Ação 06 Assegurar a população acesso aos medicamentos do componente básico de saúde. 

Ação 07 Criação de protocolos clínicos municipais para vários grupos assistidos com respaldo do 

ministério da saúde 

 

UPA (Unidade de Pronto Atendimento) 

Diretriz Estadual: Consolidar as ações e serviços de saúde da UPA, com resolutividade. 

 

Problema Necessidade de Construção de uma UPA nos Moldes Preconizados Pelo Ministério da Saúde 

Objetivo Construção de uma UPA III 



Objetivo 

específico 

Adequação de Estrutura Física para melhor Atendimento de Urgência e Emergência 

Meta Melhorar o Atendimento da Região com Foco em Urgência e Emergência 

Ação 01 Construção de uma Upa III. 

Ação 02 Mobiliar a futura Unidade de Pronto Atendimento 

 

 

Problema Falta de Materiais e Equipamentos  

Objetivo Fornecer equipamentos e materiais de saúde para qualificação da UPA. 

Objetivo 

específico 

Garantir o fornecimento dos materiais e equipamentos para melhor atendimento da região com 

foco em urgência e emergência. 

Meta Equipar a UPA nos moldes do Padrão de UPA III para Atendimento da Região de sua 

Abrangência. 

Ação 01 Fazer levantamento dos materiais permanentes existentes na unidade e descrição das 

condições de uso; 

Ação 02 Solicitar ao Setor de Licitações e Compras a aquisição dos materiais necessários para pleno 

funcionamento da UPA 

 

Problema Inexistência de um Sistema de Informatização 

Objetivo Informatizar a Unidade de Pronto Atendimento 

Objetivo 

específico 

Promover maior integração e gerenciamento do Cuidado.  

Meta   Promover a Modernização Tecnológica 

Ação 01 Implantação de sistema do Prontuário eletrônico 

 

Ação 02 Realizar treinamento da equipe 

 

Problema Inexistência do sistema de Regulação na Unidade 



Objetivo Aumentar o alcance do serviço de atendimento de urgência e emergência  

Objetivo 

específico 

Garantir o fluxo de pacientes para Unidade de Referência 

Meta Montar Central de Regulação 

Ação 01 Realizar descrição dos equipamentos necessários 

Ação 02 Treinamento dos funcionários responsáveis para o manuseio  

Ação 03 Solicitar compra de equipamentos 

 

Problema Inexistência de CME (Central de Material e Esterilização) Adequada.  

Objetivo Montar CME 

Objetivo 

específico 

Adequação das normas sanitárias vigentes 

Meta Garantir a qualidade da esterilização dos materiais para realização de procedimentos 

Ação 01 Fazer levantamento de materiais necessários; 

Ação 02 Solicitar compra de materiais e equipamentos; 

 

Problema Inexistência de Comissão de Controle de Infecção Hospitalar - CCIH 

Objetivo Implantação de CCIH 

Objetivo 

específico 

Adequação às normas sanitárias vigentes  

Meta CCIH implantada  

Ação 01 Apresentar Regimento Interno da CCIH 

Ação 02 Solicitar contratação de funcionários 

Ação 03 Solicitar compra de materiais e equipamentos  

 

 



Problema Inexistência de Comissão de Revisão de Óbitos (CRO) 

Objetivo Implantação da CRO 

Objetivo 

específico 

Adequação às normas sanitárias vigentes  

Meta  CRO implantada  

Ação 01 Apresentar Regimento Interno da CRO 

Ação 02 Solicitar disponibilização de funcionários 

Ação 03 Solicitar compra de materiais e equipamentos  

 

 

Problema Inexistência de Comissão de Revisão de Prontuários Médicos (CRPM) 

Objetivo Implantação da (CRPM) 

Objetivo 

específico 

Adequação às normas sanitárias vigentes  

Meta CRM Implantada  

Ação 01 Apresentar Regimento Interno da CRPM 

Ação 02 Solicitar disponibilização de funcionários 

Ação 03 Solicitar compra de materiais e equipamentos  

 

 

Centro de Atenção Psicossocial- CAPS 

Diretriz estadual: Consolidar as ações e serviços de saúde mental do CAPS com 

resolutividade. 

Problema Necessidade de reparos/reforma na estrutura física ou construção de uma nova sede CAPS no 

município. 

Objetivo Melhorar a estrutura física do CAPS no município de Caetité-BA. 

Objetivo 

específico 

Realizar reforma ou construção de uma sede para o CAPS no intuito de garantir mais conforto 

nos atendimentos prestados. 



Meta Construção de uma sede do CAPS no município de Caetité-BA até 2020. 

Ação 01 Construção da Sede do CAPS no município de Caetité;  

Ação 02 Reparo ou troca de mobilhas, portas e Janelas do CAPS; 

 

 

Problema Falta de estrutura em termos de pessoal/equipe.  

Objetivo Fornecer equipe necessária para a realização de atendimento de qualidade e cobertura da alta 

demanda do CAPS; 

Objetivo 

específico 

 Contratação de um médico clinico; 

 Contratação ou aumento de carga horária do Psiquiatra; 

 Contratação de um profissional Assistente Social. 

Meta Melhora no atendimento do Caps e cobertura das demandas a partir das contratações acima 

requisitadas. 

Ação 01 Contratação de um médico clinico para os cuidados e avaliações dos pacientes que se encontram 

diariamente no CAPS, além da confecção de receitas (renovação) reduzindo a sobrecarga nos 

dias de atendimento psiquiátrico. 

Ação 02 Contratação ou aumento de carga horária do Psiquiatra no sentido de ampliar o número de 

atendimentos, além da possibilidade de realizar atividades extra unidade de saúde, como por 

exemplo, palestras educativas, orientações, etc. 

Ação 03 Contratação de um profissional Assistente Social, para o suporte nos trabalhos de visitas 

domiciliares, suporte em palestras e trabalhos educativos nos PSFs, principalmente da Zona 

rural, onde são mais desassistidos da saúde mental e as demandas são crescentes 

 

Problema Falta de preparo técnico da equipe. 

Objetivo Realizar cursos de apoio à educação continuada da equipe de saúde do CAPS. 

Objetivo 

específico 

 Realizar/promover atividades de educação permanente para todas as categorias 

profissionais do CAPS; 

Meta  

Ação 01 Realizar atividade de educação permanente; 

 



Vigilância Epidemiológica 

 

Problema  

Objetivo Reorganizar e fortalecer o processo de busca ativa de casos e programas relacionados à 

vigilância epidemiológica. 

Objetivo 

específico 

 Alcançar 90% no diálogo para resolução dos problemas.  

 Conseguir uma direção na produtividade com eficácia. 

 Evitar a transmissão de doenças em 100%.  

 Aumentar o percentual das investigações nos casos ontem não existem causas do óbito. 

 Encerrar em 90% as investigações. 

 Evitar em 100% o extravio.  

 Chegar ao quantitativo em 100% de indivíduos vacinados dentre a faixa etária 

estabelecida pelo MS. 

 Chegar em 80% de avaliação com um perfil diagnóstico epidemiológico territorial no 

município.  

 Gerar dados estatísticos com maior precisão. 

Meta  

Ação 01 Criar mecanismos para melhorar a interlocução entre enfermeiros das unidades básicas de 

saúde com a VIEP. 

Ação 02 Desenvolver ações com o cbjetivo de monitorar continuamente os indicadores de saúde com 

estudos e análise. 

Ação 03 Redução da perda dos dados coletados pela rede básica de saúde à serem lançadas no SINAN; 

Aprimorando  a qualidade das informações . 

Ação 04 Estratégias de sensibilização  nas intervenções de controle das endemias em seus respectivos 

programas (Dengue, leishmaniose, esquistossomose, escorpionismo e chagas). 

Ação 05 Ampliar às ações de assistência relacionada as rotinas em sala de vacina e em  todos os 

períodos de  campanhas estabelecidas pelo Ministério da Saúde. 

Ação 06 Monitorar liberação e devolução das declarações de óbito e nascidos vivos nas unidades básicas 

de saúde, hospitais, pronto socorro, cemitérios, lar de idosos. 

Ação 07 Implementação de ações para controle das doenças transmissíveis, não transmissíveis e 

agravos a saúde. 

Ação 08 Estabelecer investigações epidemiológicas de casos notificados de óbito e prováveis surtos 

relacionados ao mesmo. 

Ação 09 Garantir a busca ativa de casos correlacionado a notificação compulsória nas unidades de saúde, 

laboratórios de análises clinicas, domicilio, creches e instituições de ensino. 



Vigilância Sanitária 

Problema O município não possui Código Sanitário 

Objetivo Implantar Código Sanitário no Município 

Objetivo 

específico 

Sensibilizar os gestores quanto a importância do Código no Município 

Meta Código Sanitário Municipal aprovado 

Ação 01 
Implantar Código sanitário para subsidiar ações em Vigilância Sanitária. 

Ação 02 Solicitação de apoio da acessória Jurídica da Prefeitura na construção do Código. 

Ação 03 Encaminhar para a aprovação no legislativo e executivo Municipal. 



 


