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Situação de Saúde

• No ano de 2011 a Situação de Saúde no município
continuou avançando, com bons indicadores de Saúde.
Destaques positivos: envelhecimento da população, alta
cobertura de pré-natal, redução da mortalidade infantil,
baixa mortalidade por câncer de colo uterino, baixa
mortalidade por homicídios, baixa proporção de
internações "evitáveis". Destaques negativos: baixa
proporção de partos vaginais, alta mortalidade por câncer
de mama, alta mortalidade por doenças do ap. circulatório,
alta mortalidade por acidentes de trânsito. O Município foi
classificado no Indice de desempenho do SUS Brasil IDSUS
como o 8º melhor entre os 29 municípios com sistemas de
Saúde mais complexos do país.



O principal problema da SMS é a dificuldade de e fixar e ampliar 
recursos humanos, na atenção primária, especializada, Urgência 

e Emergência e Gestão.
• O elevado financiamento municipal da Saúde em relação à EC29 é insuficiente

para garantir a política de RH necessária.

• As despesas com pessoal + serviços de terceiros somam 91,76% da despesa
total com saúde, custeados principalmente com recursos próprios (Apenas
31,79% são recursos transferidos). A despeito do elevada despesa por
habitante ano na saúde na gestão municipal em 2011 (R$684,47) o custeio de
pessoal é insuficiente para completar equipes na Atenção primária e fixar
profissionais, tendo em vista a mobilidade regional de profissionais,
principalmente médicos. Não conseguimos portanto completar equipes do
PSF de modo adequado apesar de termos conseguido ampliar algumas
categorias por concurso público: ACS de 441 para 484, enfermeiros de 469
para 514, auxiliares de enfermagem de 1248 para 1270, tivemos também
redução de médicos, de 1087 para 1067, de técnicos de enfermagem de 161
para 147. Essa dificuldade na atenção primária tem paralelo nos outros níveis
de atenção e gestão. Conseguimos executar despesas de custeio = 94,97%.

• Ainda com relação aos recursos para custeio, estes foram insuficientes para
garantir insumos/logística, o que impactou em não cumprimento das metas
pactuadas.



Outro problema de importância crucial é baixa execução de 
recursos de investimentos (apenas 21,38%). 

No caso de obras, a dificuldade nas execuções das programações se referem,
entre outros:

1. Há necessidade de melhorar e qualificar os projetos executivos antes do
envio para licitação, visando contratação de empresas com capacidade
suficiente para a execução dos serviços contratados, sendo essencial
para isto, a criação de equipe de engenharia para análise criteriosa dos
projetos contratados, acompanhamento dos prazos e efetiva fiscalização
dos serviços contratados.

2. A burocracia instituída pela esfera federal para aprovar os projetos é
outro fator impactante no tempo de execução.

3. Atualmente o processo de planejamento e execução das obras é feito
pela Secretaria Municipal de Saúde e Secretaria de Infraestrutura, com
suporte da Secretaria de Planejamento, Serviços Públicos e Secretaria de
Administração, o que torna mais lento a execução dos processos
licitatórios.



Atenção primária

• Ainda em relação à atenção primária aderimos
ao Programa de Melhoria de Acesso e
Qualidade PMAQ, como estratégia de
organização da atenção primária e
continuamos desenvolvendo esforço para
incentivar a promoção à Saúde, a
intersetorialidade, o desenvolvimento da
autonomia dos usuários do SUS.



Atenção especializada

• Em relação à atenção especializada
destacamos aspectos negativos como perda
de profissionais e dificuldade de reposição,
bem como licitações desertas e dificuldades
de viabilizar contratações. Avançamos na
elaboração de protocolos e matriciamento.



Atenção hospitalar

• A Câmara Técnica de Política Hospitalar
fortaleceu as interfaces entre gestão e serviços.
Os Convênios foram renovados tendo em vista o
processo de adequação das ofertas às
necessidades e às redes temáticas: tivemos
participação ativa na organização e pactuação da
Rede Regional de Atenção à Saúde, (RRAS), Rede
Cegonha, Rede de Atenção às Urgências (RAU),
com qualificação do setor de prestação de contas.
Há necessidade de integrar a discussão de
humanização na atenção hospitalar.



Urgência e Emergência

• Insuficiência de Recursos humanos. Houve
revisão do protocolo de classificação de risco e
linhas de cuidado, a serem implementados na
rede, capacitação de manejo do paciente
crítico, regulação parcial dos leitos.
Referenciamentos pontuais. Dificuldades na
execução de obras. Insuficiente aquisição de
materiais e equipamentos. Dificuldade na
implantação do SIGA. Participação dos
usuários ampliada. Regionalização em projeto.



Vigilância

• Reorganização do processo de trabalho em
andamento. Problemas nos sistemas de informação da
Vigilância Sanitária, RH insuficiente. Grupo para
vigilância dos serviços próprios. Houve vários avanços
no conjunto das ações. Ações de educação,
comunicação e informação são essenciais para o
desenvolvimento das ações de vigilância de forma mais
eficaz e eficiente. Foram realizadas capacitações e
outras ações educativas e de comunicação. É
necessária a ampliação dessas ações. Há necessidade
de aprimoramento do controle social nas ações de
vigilância.



Gestão
• O município realiza as responsabilidades gerais do Pacto

de Gestão.

• Não conseguimos avançar de modo suficiente na
informatização da rede de serviços. Recomendamos
ênfase na informatização (Cadastro metropolitano de
Saúde, Sistema de Regulação e registro da produção
individualizado para os procedimentos de média
complexidade ambulatorial para potencializar as Redes
(RRAS 15 e redes temáticas, Cegonha, de Atenção às
Urgências, de Saúde Mental e Oncologia).

• A estrutura administrativa da SMS precisa ser
compatibilizada com o volume de recursos geridos e o
grau de responsabilidade.



Gestão

Embora o ano de 2011 tenha sido caracterizado pela
instabilidade política, conseguimos avançar em vários
pontos como:
• a realização dos Concursos públicos, a consolidação do

acolhimento para novos trabalhadores, elaboração de
políticas de incentivo a captação e fixação de médicos.

• A Política de Integração Ensino Serviço e o Programa de
Educação Permanente de Gestores e Coordenadores
de Unidades, que neste ano incluiu pela primeira vez
os gestores do Nível Central da SMS.

Apoiamos a Conferência Municipal de Saúde e o
Conselho Municipal de Saúde



Recomendações para a próxima programação anual de 
saúde e/ou redirecionamentos para o Plano de Saúde

• Destaque para ênfase na qualificação das unidades existentes, na
ambiência e equipamentos, informatização, além das obras previstas
conforme anexo "obras 15-03-2012.pdf" englobando obras na Atenção
primária, especializada, urgência e emergência e áreas meio (exemplo
Almoxarifado e Centro de Controle de Zoonoses),

• previsão de gastos com insumos na ordem de aproximadamente R$
120.000.000,00 (cento e vinte milhões) para o ano de 2012.

• Contratação de 1308 novos profissionais, em função do Termo de ajuste
de conduta do Serviço de Saúde Cândido Ferreira de aproximadamente
R$5.000.000,00 mensais.

• Em relação ao Complexo Hospitalar Ouro Verde, a recomendação de
municipalização da gestão e liberação para uso dos recursos federais
programados para o CHOV.

• Ênfase na informatização da SMS Campinas
• Reforma administrativa,
• Ajustes no PPA e LOA para 2012 e para 2013.



Pacto pela Vida

• PRIORIDADE: I - ATENCAO A SAUDE DO IDOSO
• O município conta com Política Municipal de Atenção ao Idoso,

Centros de convivência para promoção do envelhecimento ativo
onde são realizadas palestras educativas, atividades físicas como
caminhada e terapias como Liam Gong, Tai chi chuan e Centro de
Referência de Atenção ao Idoso, com ênfase no idoso frágil
referenciado pelas UBS e hospitais e contemplados com projeto
terapêutico individualizado. Tem empenhado esforços para
fortalecer a gestão da clínica, linha de cuidado para doenças
crônicas não transmissíveis, com foco para ICC, HAS, DM, além de
cursos de capacitação para profissionais prescritores, no sentido de
reduzir polifarmácia, iatrogenia e violência contra a pessoa idosa.
Realização de oficinas de prevenção de quedas e eventos em datas
comemorativas. Apesar dos esforços de divulgação e adequação
dos locais de postos de vacinação, a cobertura vacinal foi de 73,3%.



Pacto pela Vida

• PRIORIDADE: II - CONTROLE DO CANCER DE COLO DE 
UTERO E DE MAMA.

• A coleta de Citologia oncótica tem sido priorizada na
Programação anual de saúde em todas as unidades, a
despeito da baixa cobertura de CO o encaminhamento
para ambulatórios especializados tem sido elevado e o
monitoramento dos casos encaminhados tem sido
aprimorado, a mortalidade se mantém baixa. Em
relação à oferta de mamografias o volume tem
aumentado e o estadiamento dos casos diagnosticados
tem melhorado porém a mortalidade ainda é elevada



Pacto pela Vida

• PRIORIDADE: III - REDUCAO DA MORTALIDADE 
INFANTIL E MATERNA.

• CMI 9,02 CMN 5,90 CMPN 3,12. Em 2011 o CMN
melhorou significativamente e o CMPN não, resultando
em melhora do CMI. Ações dos comitês de morte
materna/infantil e de atenção ao parto, ações
intersetoriais na atenção primária, implantação da rede
cegonha deverão ter impacto nos próximos anos.
Proporção de óbitos em mulheres em idade fértil e
maternos investigados: 81,88%, até o momento,pois há
casos ainda em investigação.



Pacto pela Vida

• PRIORIDADE: IV - FORTALECIMENTO DA CAPACIDADE DE 
RESPOSTAS AS DOENCAS EMERGENTES E ENDEMIAS, COM ENFASE 
NA DENGUE, HANSENIASE, TUBERCULOSE, MALARIA, INFLUENZA, 
HEPATITE, AIDS.

• A capacidade de resposta às doenças tem sido satisfatória. O
cuidado no controle da Tuberculose deve ser contínuo.

• Letalidade de dengue grave: 3%. Há investimento contínuo em toda
a rede para atendimento de casos de dengue, diminuindo as
mortes. Cura de Hanseníase: 80%; ainda há casos em aberto no
sistema de informação. Cura de Tuberculose: Ainda não avaliável,
pois há casos de 2011 em tratamento. Coleta de amostras para
influenza: 35,38%; mesmo abaixo da meta, esse valor é o dobro do
ano passado. Diagnóstico de hepatite B: 100%. Esse indicador
poderia ser revisto, pois o critério de diagnóstico é sempre
sorológico. A incidência de AIDS de 3,13 corresponde a 2 casos em
menores de 5 anos.



Pacto pela Vida

• PRIORIDADE: V - PROMOCAO DA SAUDE

• Grupos de caminhada e práticas integrativas
no conjunto das unidades básicas, Ambientes
de trabalho com proibição de tabaco em todas
as unidades de saúde, tratamento cognitivo-
comportamental ampliado e medicamentoso
reduzido devido à dificuldade de treinamento
/ cadastro



Pacto pela Vida

• PRIORIDADE: VI - FORTALECIMENTO DA
ATENCAO BASICA

• Atenção primária com qualidade na rede
básica, com dificuldade de fixação de
profissionais e dificuldade de completar
equipes do PSF. 2 NASF implantados. Adesão
de 63 equipes ao PMAQ.



Pacto pela Vida

• PRIORIDADE: VII - SAUDE DO TRABALHADOR
• Portaria 777 revogada - substituída pela Portaria

104/ 2011. No ano de 2010 foram notificados 739
agravos de ST e no ano de 2011 foram 1005.
Houve aumento de 36% das notificações,
basicamente as custas de AT , pneumoconiose e
câncer registrados pelo CEREST. O aumento da
notificação de AT foi de 107,6%, tendo sido
investigados 96.7% dos AT fatais pelo CEREST. É
necessário investir no aumento das notificações
pelas outras unidades de saúde da rede.



Pacto pela Vida

• PRIORIDADE: VIII - SAUDE MENTAL
• O Município conta com rede substitutiva de atenção em

Saúde Mental que engloba CAPS III, CAPSIII AD, CAPS II AD,
CAPSi, Residências Terapêuticas, e tem projetos de
Unidades de Acolhimento, Projeto de Inclusão Social ao
Trabalho, Centro de Convivência e Consultório de Rua que
serão implantados em 2012. O CAPSIII AD e CAPS II AD
foram implantados no municipio, mas estamos viabilizando
o processo de cadastramento do CNES desse serviço. O
Municipio conta com a Enfermaria de Psiquiatria no
Hospital Geral (CHOV) contando com 15 leitos de
internação e com a intenção de ampliar a sua capacidade
máxima para 20 leitos em 2012.



Pacto pela Vida

• PRIORIDADE: IX - FORTALECIMENTO DA CAPACIDADE DE 
RESPOSTA DO SISTEMA DE SAUDE AS PESSOAS COM 
DEFICIENCIA.

• Política Municipal de reabilitação física, auditiva, visual,
intelectual: Implantação de Serviço de Reabilitação no
CHOV, estimulação precoce matriciamento 1 unidade por
distrito, descentralização da reabilitação intelectual, física e
auditiva através de matriciamento em 2 CS por Distrito,
vínculo com APAE e FSD, rede de reabilitação auditiva com
resultados, reabilitação visual sem resultados, eqüoterapia
mantida, vínculo com a Casa da criança paralítica, oficinas
terapêuticas e de geração de renda, fornecimento de
calçados para portadores de pé de risco, projeto de oficina
ortopédica própria, projeto de Academia da Saúde



Pacto pela Vida

• PRIORIDADE: X - ATENCAO INTEGRAL AS 
PESSOAS EM SITUACAO OU RISCO DE 
VIOLENCIA

• Município dispõe de Rede de atenção à
violência, Sistema de notificação de violência
e Núcleo intersetorial de enfrentamento às
violências / Cultura de Paz, com coordenação
da Secretaria Municipal de Saúde



Pacto pela Vida

• PRIORIDADE: XI - SAUDE DO HOMEM
• Elaboração do Manual da Saúde do homem com protocolo

nas áreas de Urologia e Nefrologia, com ênfase em todas as
doenças mais prevalentes no homem. Foram
desencadeadas ações em 10 Unidades piloto conforme o
plano municipal no sentido de alertar a população alvo
através de folders e na Campanha de vacinação contra a
poliomielite com convite aos pais, ofertando consultas e
realização de coleta de exames preventivos e feira da Saúde
em unidade ambulatorial no CEASA onde o público é
eminentemente masculino. Como oferta de capacitação,
além do manual de uro e nefro foi realizada capacitação em
toque retal para os clínicos das UBS, para diagóstico
precoce de patologias da próstata.



Pacto pela Vida

• AVALIAÇÃO GERAL DAS PRIORIDADES

• A Secretaria Municipal de Saúde tem
conseguido formular, articular e acompanhar
a política municipal de saúde em consonância
com as prioridades do pacto pela vida.



Pacto de Gestão

• Em relação ao pacto de gestão mantemos bons
resultados no item responsabilidades gerais,
melhoramos e avançamos na regionalização, no
planejamento, na regulação e na Educação
permanente. As dificuldades que mais se
destacam são na política de recursos humanos e
na informatização.



Pacto de Gestão
• Em relação aos indicadores, há questionamentos: Óbitos não

fetais com causa básica conhecida = 97,67%. Colegiado Gestor
Regional de Campinas ativo e participativo. RAG 2010 em
análise pelo CMS Campinas. Índice de alimentação do CNES =
100%. Capacitação de conselheiros não realizada em 2011, foi
priorizado para o mesmo público a realização de 4 pré-
conferências e da Conferência Municipal de Saúde. Proporção
de casos com encerramento oportuno: 75,7%; o sistema
descentralizado oferece maior complexidade para o
encerramento dos casos e temos feito gestão para melhor
esse indicador. Análise da água: 25%, conforme a meta
prevista. Cobertura de tetravalente: 102%. É provável que
haja vacinação de crianças de outros municípios, pois o
sistema de informação não é de base territorial.


