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Seminário Municipal de Sensibilização dos 
Gestores da SMS à Atenção Integral à Saúde 

do Homem

24 de março de 2010

Prefeitura Municipal de Campinas
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Programação

8:30 – 9:30 horas: Mesa de abertura
• Dr. José Francisco Kerr Saraiva

– Secretário Municipal de Saúde

• Dra. Maria Cecília Brandt Piovesan
– Diretora do Departamento de Saúde e DGDO

• Dra. Jane M. M. Emidio Dias
– Coordenadora da Área da Saúde do Adulto e Pessoa Idosa do 

Município

• Dr. Baldur Schubert
– Coordenador Nacional da Área Técnica da Saúde do Homem –

ATSH - Ministério da Saúde

Programação

9:30 – 10:30 horas:
• Apresentação da PNAISH: Dr. Baldur Schubert
10:30 – 10:50 horas : 
• Coffee-break
11:00 – 11:30 horas:
• Apresentação da PMAISH: Dra. Jane M. M. 

Emidio Dias
11:30 – 12:30 horas: 
• Debates
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Situação geográfica de Campinas

Distribuição por DS
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Rede Municipal de Saúde

Centro de Saúde

Pronto Atendimento

Hospital TerciárioHospital Terciário

SAMUSAMU--192192

Equipamentos de Saúde

• 62 UBS 
• CETS – PEP Gestores
• SAMU
• CAC – Central de regulação de leitos eletivos
• SAID: Norte/Leste,Sul, Noroeste/Sudoeste 
• 05 Ambulatórios de especialidades 
• 01 Ambulatórios de planejamento familiar
• 04 PS
• 02 Hospitais públicos municipais: HMMG e CHOV - URSH
• 02 Hospitais universitários: HMCP e UNICAMP
• Centros de referência:

CEREST
CRR
CRI
CRDST/AIDS
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Equipamentos de Saúde

• SAÚDE MENTAL:
06 CAPS III (48 leitos)
02 CAPS AD com leitos noite (10 vagas)
11 Centros de Convivência   
38 Residências terapêuticas
45 leitos no NAC
10 leitos no NADEQ
SAMU com psiquiatra pré-hospitalar
1 Equipe para 30.000 hab. em 30 UBS

Esperança de Vida em Anos
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População total município: 1.072.418
População total masculina: 525.146 (48,9%)

População masculina entre 20 – 59 anos: 297.830
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População entre 20-59 anos: 297.830
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Total de óbitos: 8.544
Total de óbitos entre 20 – 59 anos: 3502 (40,9%)
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Total de consultas médicas em 2008, sexo masc, todas idades: 499.488
Total nas unidades piloto, sexo masc, todas idades: 52.085 (10,42%)
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Elementos que facilitam a implantação

• Acesso Universal através do PSF e UBS
• UBS com equipes multiprofissionais
• Desenvolvimento de práticas integrativas na maioria das UBS
• Acesso à atenção ambulatorial especializada por Sistema 

informatizado e com protocolos de acesso e classificação de risco
• Terapia comunitária
• Vigilância em saúde descentralizada nos DS e UBS
• Apoio matricial em várias áreas da atenção especializada: dermato, 

neuro, cardio, uro, oftalmo, mental, ortopedia.
• Programa de interação ensino-serviço, incluindo graduação em 

várias áreas e várias residências médicas
• Núcleo de prevenção de violências e acidentes e promoção à saúde
• Programa antitabagismo
• Programa de prevenção ao álcool e drogas
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Desafios

• Sensibilizar a população referida a buscar o cuidado

• Garantir o acesso e a integralidade das ações para 
criação de vínculo e responsabilização

• Criar consensos técnicos a respeito dos diagnósticos 
precoces das patologias mais prevalentes desta área

Ações Propostas

• Eixo II: Promoção à Saúde

– Discutir amplamente com todas as UBS e DS a Matriz do 
plano de ação 2009-2011 elaborada pelo MS (em 
andamento desde 06/09)

• Eixo III: Informação e comunicação

– Oficinas de sensibilização dos profissionais da rede para o 
acolhimento deste segmento

– Debater junto aos DS propostas que garantam maior 
acessibilidade à UBS



24/8/2010

13

Ações Propostas

• Eixo IV: Participação, relações interinstitucionais e 
controle social

– Discutir e construir junto aos Conselhos: Municipal, 
Distritais e Locais de saúde propostas dos usuários que 
possam ser incorporadas à política como elemento 
facilitador

• Eixo V: Implantação e expansão do sistema de atenção 
à saúde do homem

– Estruturar e consolidar a retaguarda da atenção 
especializada e hospitalar, constituindo Unidades de 
referência e garantindo a linha do cuidado

AÇÕES PROPOSTAS

• Eixo VI: Qualificação dos profissionais da saúde:

– Trabalhar conjuntamente com a CT da saúde do adulto e 
CTE na definição dos protocolos para abordagem dos 
agravos mais prevalentes e confecção da cartilha para os 
profissionais de saúde visando uniformizar as ações

– Estabelecer cronograma de avaliação do programa com a 
CT através dos indicadores propostos e redirecionar as 
ações quando necessário
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Estratégias a serem pensadas pelas 
unidades piloto

• Sensibilizar esposa, filha(o), nora, mãe?

• Busca ativa pelos agravos existentes e conhecidos?

• Campanha publicitária?

• Formação e/ou incentivo a trabalho em grupo?

• Divulgar a PMSH onde exista maior concentração de 
homens: Bares, campos de futebol

• Informação continuada nas unidades?

Obrigada!

Jane Marcia de Moura Emidio Dias

Coordenadora da Área da Saúde do 

Adulto e Pessoa Idosa de Campinas

Saude.adulto@campinas.sp.gov.br

depto.saude@campinas.sp.gov.br

www.campinas.sp.gov.br/saude


