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APRESENTAÇÃO 
 

“O Homem não teria alcançado o possível se inúmeras vezes não tivesse tentado o impossível.”  
(Max Weber) 

 
O Plano Municipal de Saúde (PMS) tem por finalidade apresentar o planejamento da Secretaria 
Municipal de Saúde para o quadriênio 2014-2017, sendo o instrumento norteador das ações a serem 
realizadas neste período. O principal objetivo é a qualificação permanente do Sistema Único de 
Saúde. 
 
A análise situacional do PMS seguiu o modelo do Plano Nacional de Saúde 2012 - 2015, com a 
divisão entre quatro eixos: DETERMINANTES E CONDICIONANTES DE SAÚDE; CONDIÇÕES DE 
SAÚDE DA POPULAÇÃO; ACESSO, AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE e GESTÃO EM SAÚDE. 
 
A discussão iniciou-se em abril de 2013, através da elaboração do Diagnóstico da Situação de 
Saúde da população de Domingos Martins-ES, realizada pelos membros da Comissão de Controle, 
Avaliação e Auditoria desta Secretaria, que teve como objetivo identificar os principais problemas e 
necessidades de saúde da população, além de demonstrar a forma de organização dos serviços de 
saúde, com intuito de subsidiar as discussões sobre o PMS.  
 
A discussão sobre o PMS ocorreu em 03 fases. A primeira, através da realização de dois encontros 
presenciais, sendo um no dia 15/04/2013 para as Gerências, Coordenações e Referências Técnicas 
e outro no dia 26/04/2013 para os enfermeiros da Estratégia Saúde da Família (ESF) e do Programa 
de Agentes Comunitários de Saúde (PACS) com objetivo de realizar a análise do diagnóstico em 
questão. Após a leitura do referido documento, o grupo apresentou contribuições e críticas ao texto 
exposto, o que ocasionou inclusões no texto inicial. Nesta etapa, também, foi distribuído um 
formulário para ser preenchido pelos profissionais das Unidades Básicas de Saúde (UBS) e dos 
diversos setores desta Secretaria, com a finalidade de avaliar os principais avanços e desafios da 
administração no tocante a Estrutura, Processo e Resultado, bem como enumerar as sugestões 
propostas para o enfrentamento dos nós críticos elencados.  
 
O formulário proposto teve como modelo uma das principais ferramentas utilizadas para avaliar a 
qualidade da assistência prestada nos serviços de saúde o SPO (structure-process-outcomes) 
proposto por Donabedian (1984). 
     
A segunda fase teve como intuito priorizar os problemas identificados através da análise das 
propostas sugeridas nos formulários, que serviram de base para a definição das metas e ações de 
saúde para o período de vigência deste PMS. Esta etapa ocorreu no dia 25/07/2013, com a 
participação de diversos profissionais da assistência e da vigilância à saúde que trouxeram suas 
expectativas e contribuíram de forma significativa para o processo de construção do PMS de 
Domingos Martins.           
  
Vale ressaltar que no âmbito do planejamento em saúde, entende-se como problema uma situação 
que se afasta, negativamente, de um estado desejado. 
 
Nesse sentido, foi concluída a segunda fase onde foram definidas as Diretrizes com seus 
respectivos objetivos e as metas para o PMS, estando em consonância com o Plano Nacional de 
Saúde (PNS) 2012-2015 e com a proposta do Contrato Organizativo da Ação Pública da Saúde 
(COAP) do Estado do Espírito Santo. 
  
A terceira fase teve como objetivo ajustar as expectativas contidas no PMS com a capacidade 
financeira e operacional da Secretaria, para isto, foi realizado uma reunião com a equipe técnica da 
Secretaria Municipal de Saúde e das Secretarias de Planejamento, Administração e Finanças, onde 



 
 

iniciou-se a discussão da formatação do Plano Plurianual de Governo (PPA) 2014/2017, que foi 
construído  de forma participativa, junto da população Martinense, através de oficinas/encontros 
realizados nos distritos e comunidades deste Município.          
 
Ainda na terceira etapa foi revisado todo o conteúdo do PMS pelas gerências da Secretaria 
Municipal de Saúde, na reunião que ocorreu nos dias 28/06/2013 e 02/08/2013, com objetivo de 
finalizar o PMS para enviá-lo ao Conselho Municipal de Saúde, tendo em vista que o Plano 
Plurianual de Governo (PPA) ainda está em fase de elaboração. A partir deste momento, haverá 
alinhamento entre as ações estratégicas da Secretaria Municipal da Saúde com as ações 
intersetoriais do Plano de Governo e, posteriormente, com a sua execução orçamentária. 
 
Vale ressaltar que as propostas elencadas nas oficinas/encontros do PPA, no que tange a área da 
saúde, bem como as propostas definidas na 2ª Conferência Municipal de Saúde de Domingos 
Martins, realizada no dia 25 de maio de 2011, foram analisadas e selecionadas pelos membros da 
Comissão de Controle, Avaliação e Auditoria para serem incluídas no PMS. 
  
Insta salientar que o PMS, em sua versão 2014/2017 é um documento propositadamente simples e 
objetivo, que pretende nunca estar em sua versão acabada, pois o processo saúde-doença é 
dinâmico, com flexibilidade para replanejamento e reorientações em face desse dinamismo. Assim, a 
atualização e a operacionalização deste PMS dar-se-á por meio de Planos Operativos Anuais 
específicos para os anos de 2014, 2015, 2016 e 2017, que quantificarão as metas e detalharão as 
ações, as atividades e os recursos financeiros, materiais e humanos, mediante os quais a Secretaria 
Municipal de Saúde, pretende alcançar seus objetivos estratégicos. Dessa forma, os Planos 
Operativos devem ser, portanto, compreendidos como a atualização sistemática deste PMS para o 
período do Governo Municipal. 
 
 
 
 

Márcia Alvina Rocha Fernandes 
Secretária Municipal de Saúde 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
CARACTERIZAÇÃO DO MUNICÍPIO 
 

1. Aspectos Geográficos. 
 

     1.1.1  Localização do Município na Regionalização Político-Administrativa do Estado do           
Espírito Santo.  

 
Para regionalizar um determinado espaço geográfico é de fundamental importância à observação 

das ações governamentais e as políticas públicas setoriais que tratam principalmente de melhorar a 

qualidade de vida da população e que amenizam as disparidades regionais, entretanto, existem 

parâmetros que utilizados como referenciais, extrapolam as divisões formais administrativas e 

geográficas. 

No Espírito Santo, a decisão de rever a regionalização feita em 2003, mostrou-se necessária a partir 

da inadequação de distâncias e tempo para garantia do acesso aos serviços em grandes regiões, 

além da escala nos pequenos municípios que impediam a estruturação de serviços de média 

complexidade em microrregiões de saúde.  

 

As novas Regiões de Saúde foram definidas a partir de um estudo das referências nos documentos 

dos institutos de pesquisas estaduais e referenciais teóricos da epidemiologia, realizado por um 

grupo técnico da bipartite, sendo encaminhadas posteriormente para homologação por meio do 

Conselho de Secretários Municipais de Saúde (COSEMS). A partir daí, essas regiões passaram a 

ser um território importantíssimo para a Programação Pactuada Integrada e para o Plano Diretor de 

Investimento. 

A forma de cooperação pactuada no processo de consolidação do SUS (Pacto pela Saúde) colocou 

no centro do debate a capacidade dos entes federativos trabalharem de modo cooperativo e não 

competitivo, de conquistar a adesão das organizações da sociedade civil para ampliar e fortalecer a 

legitimidade social e política do sistema público de saúde no Brasil. Com a regionalização o acesso 

da população aos serviços de saúde, será eficiente e efetivo, respeitando os conceitos de economia 

de escala e de qualidade da atenção, de forma a se desenvolver sistemas regionais de saúde.  

 

Nesse sentido, foi publicado o Decreto 7.508 em junho de 2011, o qual regulamenta a Lei 8080 de 

1990, e, reafirma a lógica dos compromissos entre os entes federativos e as regiões de saúde, 

espaço para planejamento estratégico das ações e serviços de saúde. 

O município de Domingos Martins faz parte da região metropolitana de saúde que é composta por 

20 municípios, conforme mostra o mapa abaixo, com uma população total de aproximadamente 

1.935.393 (Censo 2010).  



 
 

  

 
 
 
 
Fonte: Plano Diretor de Regionalização da saúde. Espírito Santo, 2011. 
 
 
 
 



 
 

1.1.2  Localização do Município no Estado do Espírito Santo.  
 
O Município de Domingos Martins foi criado pelo decreto 29 datado de 20 de outubro de1893. Está 

localizado à latitude Sul de 20° 21’ 44” e longitude Oeste de Greenvich de 40° 39’ 36” e possui uma 

área de 1.228,353 Km². Limita-se ao norte com os municípios de Afonso Cláudio, Santa Maria de 

Jetibá e Santa Leopoldina, ao sul com Vargem Alta, Alfredo Chaves e Marechal Floriano, a leste 

com Viana e Cariacica, e a oeste com Venda Nova do Imigrante e Castelo. A distância entre a Sede 

e Vitória é de 43 km. Possui os distritos: Aracê, Melgaço, Paraju, Santa Isabel, Ponto Alto, Biriricas e 

Sede.  

 
Figura 1 – Mapa do Estado do Espírito Santo e os Municípios  
 

 
Fonte: Plano Municipal de Saúde 2010/2013 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
1.1.3. Relevo. 
 
Todo o município de Domingos Martins possui um relevo acidentado, montanhoso, que faz parte da 

chamada "zona serrana do centro" (região do Estado formada por terras altas, montanhosas e 

"frias", localizadas ao sul do Rio Doce). Isso justifica, em grande parte, porque o município se 

destaca no desenvolvimento do turismo de montanha (hotéis de 500 a 1100 metros de altitude), na 

agropecuária (cultivo de produtos de clima temperado) e em aspectos culturais (presença marcante 

da influência da imigração européia, principalmente de origem alemã). 

 

A altitude da Sede é de 542 metros, tendo altitudes de 1822 metros na Pedra Azul e 1909 metros na 

Serra do Tamanco. O pico da Pedra Azul(1822 m), localizado em Aracê, embora seja o 3º mais alto 

é o mais famoso do município, devido à beleza do seu aspecto. Recebe tal denominação pela 

coloração azulada que toma, conforme o horário em que recebe a luz do sol. Esse pico é também 

conhecido por Pedra do Lagarto, por apresentar uma saliência, como se estivesse apenas 

encostada e com o formato de um lagarto ou lagartixa a subir a pedra, em sua parte frontal. O pico 

mais alto do município é o da Pedra das Flores (1909 m), a apenas 800 metros de distância da 

Pedra Azul.  

 
1.1.4. Clima. 
 

O Estado do Espírito Santo, de um modo geral, possui um clima tropical ou quente. O Município de 

Domingos Martins, porém, devido à altitude do seu relevo (90% acima de 500 m), tem um clima 

tropical de altitude com temperaturas mais amenas durante o ano (média anual inferior a 20° C). 

 

1.1.5  Vegetação. 
 

Cidade do Verde. Assim é conhecida Domingos Martins por manter preservada uma importante faixa 

da Mata Atlântica e registrar de mais de 100 mil plantas, sendo mais de 1.300 espécies de orquídeas 

e bromélias, que trazem reconhecimento nacional e internacional. Domingos Martins possui 

espécies como a Cattleya Warneri considerada a maior orquídea em tamanho de flor no mundo, sua 

flor pode alcançar até 25 cm de diâmetro. Também é nativa da região a Barbosella Miersii, uma 

micro-orquídea que possui a menor flor do mundo, sua flor é do tamanho da cabeça de um alfinete. 

 

A fauna do Município é bastante diversificada, e assim como a flora, também pode ser bem definida 

pelas espécies encontradas na área do Parque Estadual da Pedra Azul. 

 



 
 

1.1.6 Hidrografia. 
 

O município de Domingos Martins é banhado por um bom número de rios e córregos. Seus 

principais rios são o Rio Jucu Braço Norte e o Rio Jucu Braço Sul, que são os formadores do Rio 

Jucu. No final do Rio Jucu Braço Sul fica a única usina hidrelétrica do Município, a 2ª a ser 

construída no Estado, inaugurada em 25 de setembro de 1909. 

 

1.2. Aspectos Históricos.  
 
1.2.1 Histórico da colonização, etnia, costumes e tradições. 
 
O município de Domingos Martins foi criado em 20 de outubro de 1893, sendo a primeira colônia 

fundada no Espírito Santo concentrando, inicialmente, as famílias de imigrantes prussianos num total 

de 47, alemães e posteriormente os italianos. Imigrantes europeus (pomeranos, alemães e italianos) 

foram atraídos para a região devido à grande beleza natural, clima parecido com o de sua terra natal 

e abundância de recursos hídricos, além da proximidade com a capital do Estado, o que, no início do 

século XIX, era ponto essencial pela dificuldade de transporte existente. Seus traços marcantes 

como a língua, costumes, religião, culinária, músicas e danças tornaram a cultura local peculiar e 

atrativa. 

 

Suas famílias ocuparam pequenas propriedades rurais e fizeram essas terras produtivas e, 

atualmente, a dinâmica da economia desta região é comandada pelo setor agropecuário, 

principalmente no que diz respeito à geração de emprego e renda. 

 

1.2.2 Distritos e principais comunidades 

 

- Distrito de SANTA ISABEL: Situado ao lado da BR 262, logo após a subida da serra para quem 

vem de Vitória, é um dos mais antigos do Município. Santa Isabel é a sede distrital das seguintes 

comunidades: Peixe Verde, Usina, Vale da Estação, Boa Vista e Santa Isabel. Localizado ao lado da 

Estrada de Ferro Leopoldina, foi o centro logístico e canteiro de obras durante a construção da 

rodovia. Em sua origem chegou a ser a sede do município. Com seu desenvolvimento econômico 

estacionado e com as perspectivas de um aumento do turismo e dos serviços a ele relacionados, a 

vila tem um comércio de beira de rodovia e sua população fixa apresenta um grande número de 

funcionários aposentados do antigo Departamento de Estradas e Rodagem - DER, na área desde a 

construção da rodovia. 

 



 
 

- Distrito de BIRIRICAS: A partir de 16 de maio de 2006 foi aprovada a linha demarcatória do 

Distrito de Biriricas, excluindo assim do Distrito de Santa Isabel as comunidades de Biriricas de 

Baixo, Biriricas, Fazenda Thomas e Alto Biriricas, que passam a fazer parte do novo distrito. A 

aprovação ocorreu através da Lei Municipal nº 1781/2006 e descreve como divisas: foz do córrego 

Biriricas, no rio Jucu; na divisa com o município de Viana; sobe o rio Jucu até a foz do córrego 

Panelas, segue pelo divisor de águas da margem direita até sua cabeceira, onde começa a divisa 

com o distrito da Sede (área total: 29,90 km²). 

 
- Sede, DOMINGOS MARTINS: A cidade de Domingos Martins é a sede do distrito administrativo 

que inclui as comunidades de: Domingos Martins, Soído, Panelas, São Bento do Chapéu, Chapéu, 

Fazenda Lampier, Galo, São Miguel, São Tibúrcio, Califórnia e Alto Galo, com cerca de 8.400 

habitantes. Sede da Prefeitura e da Câmara Municipais, o município conta com setores de comércio 

e serviços desenvolvidos e com pelo menos uma indústria de porte (um fabricante de refrigerantes) 

em sua área urbana. Em anos recentes tem apresentado um crescimento no número de loteamentos 

em seu entorno, boa parte deles voltados à classe média e com a característica de ocupação de fim 

de semana pelos proprietários que se deslocam de Vitória e outras comunidades na costa. 

 

- Distrito de PARAJU: Tem o maior número de habitantes de Domingos Martins e está situado no 

centro do município, tendo as comunidades de: Alto Tijuco Preto, Bringer,Tijuco Preto, Alto Areinha, 

Barra do Tijuco Preto, Areinha, Ponto Alto, Goiabeiras, Ribeirão Capixaba, Alto Paraju, Fazenda do 

Café, Schoroeder, Perobas, Granja Walkiria, Paraju, Rapadura e Nova Almeida, com 9.600 

moradores. Paraju mais ao sul, em conjunto com Perobas e Ponto Alto mais ao norte e junto ao Rio 

Jucu, apresentam um recente aumento de atividade imobiliária, assumindo progressivamente um 

maior potencial de serviços e de comércio nessa região que é essencialmente agrícola. Como estão 

ligadas diretamente à BR 262, apresentam um outro potencial importante que é o do turismo, pois o 

acesso ao seu território é mais facilitado. É, também, um centro importante de comunicação e 

convivência entre diferentes etnias da região, ou seja, dos italianos e alemães mais ao sul e dos 

pomeranos mais ao norte na direção de Melgaço e Santa Maria de Jetibá. 

 

- Distrito de MELGAÇO: Comunidade sede do distrito, incluindo as comunidades de: Alto Melgaço, 

Pedra Branca, Fazenda Schwanz, Alto Rio Ponte, Rio Ponte, Alto Pena, Pena,Vitalino Kalk, 

Melgacinho, Zibel e Melgaço de Baixo, com cerca de 3.600 habitantes.Pequena vila de ocupação 

tipicamente agropecuária, com origem na época das caravanas de mulas que passavam por ali na 

rota de Santa Leopoldina para Afonso Cláudio e Minas Gerais mais a oeste. Localizada a menos de 

30 km da Sede de Domingos Martins. Sua comunidade majoritária é pomerana e em função disso 

tem uma forte ligação étnica e comercial com as comunidades mais ao norte, em outros municípios 



 
 

tais como Santa Leopoldina e Santa Maria de Jetibá. Estas circunstâncias podem ser medidas, 

também, nas comunidades do norte no distrito de Paraju. 

 
- Distrito de ARACÊ: Distrito com cerca de 7.200 habitantes incluindo as seguintes comunidades: 

Bom Parto, Lajinha, São José dos Barcelos, Barcelos, Alto Jucu, Cristo Rei, Peçanha, São Rafael, 

São Bento, Nossa Senhora do Carmo, Córrego Dantas,Fazenda do Estado, Pedra Azul, Aracê, 

Santa Luzia, Alto Ribeirão Capixaba, Córrego Capixaba, São Floriano, São Paulo do Aracê e Santa 

Bárbara, além do território de uma Reserva Florestal em Pedra Azul. A vila de Aracê é muito 

pequena, com menos de 200 moradores e situada logo ao lado da BR 262, a cerca de 50 km de 

distância da sede de Domingos Martins. O distrito de Aracê se diferencia em função dos 

condomínios e hotéis construídos ali na última década, como parte de um grande investimento na 

região voltado ao turismo, tendo como âncora o monumento da Pedra Azul, formação rochosa 

proeminente na paisagem, situada em uma região alta do município, onde está localizada a maioria 

das cabeceiras dos cursos de água que abastecem a Grande Vitória. 

 

A Vila de Pedra Azul, por exemplo, cresceu rapidamente dando lugar a uma cidade de pequeno 

porte às margens da BR 262 a oeste de Aracê, a 60 km da sede de Domingos Martins e já bem 

próximo da divisa do município com Venda Nova do Imigrante. A ocupação nessa região já está 

consolidada na forma de grandes condomínios fechados para classe média alta, clubes exclusivos e 

hotéis e estâncias climáticas típicas de uma região serrana, com clima mais frio, e, ocupadas 

sazonalmente, por um público consumidor que reside na costa ou até mesmo vindo de outros 

estados. 

 

- Distrito de Ponto Alto: O município de Domingos Martins agora conta com uma nova divisão 

territorial. Isso porque o distrito de Paraju foi desmembrado e as localidades de Ponto Alto, Areinha, 

Alto Areinha, Tijuco Preto, Alto Tijuco Preto, Barra do Tijuco Preto, Bringer e Goiabeiras passaram a 

integrar o distrito Ponto Alto. A criação foi disposta pelo prefeito municipal Luiz Carlos Prezoti Rocha 

por meio da sanção da lei municipal 2.524/2013, a partir de projeto sugerido e aprovado pelo Poder 

Legislativo. 

A criação do distrito de Ponto Alto objetiva favorecer a chegada de novos investimentos para a 

região, além de promover a centralização e otimização dos serviços ofertados pelo executivo 

municipal, bem como verbas públicas com a disponibilização ainda mais eficaz de equipamentos e 

máquinas. 

 



 
 

Figura 2 – Mapa do município de Domingos Martins com os Distritos. 

 
 
Fonte: Site da Prefeitura Municipal de Domingos Martins. 
 

 
      2. ANÁLISE SITUACIONAL 
 

2.1 DETERMINANTES E CONDICIONANTES DE SAÚDE 
 
Determinantes Sociais de Saúde (DSS) são as condições sociais em que as pessoas vivem e trabalham 

ou “as características sociais dentro das quais a vida transcorre” (TARLOV,1996). 

 

Ao atuarmos sobre as causas das desigualdades de saúde e doença, temos a oportunidade de melhorar a 

saúde nas regiões mais vulneráveis da cidade. Uma das causas mais importantes são as condições 

sociais nas quais as pessoas vivem e trabalham (determinantes sociais de saúde). 
 
       2.1.1 Aspectos Socioeconômicos 
 
O objetivo dessa subseção é apresentar um prisma de indicadores socioeconômicos relacionados ao 

Produto Interno Bruto, o Índice de Desenvolvimento Humano, a Educação, Renda e Trabalho.   

 
 
 
 



 
 

 Produto Interno Bruto 
 

O Produto Interno Bruto (PIB) é o valor de mercado de todos os bens e serviços finais produzidos em 

um país durante certo período de tempo. (MANKIW, N. Gregory, 1998). 
 

 Produto Interno Bruto no Município de Domingos Martins-ES. 
 
O município de Domingos Martins, ao concentrar sua população no meio rural tem nessa área sua 

maior capacidade produtiva. Sendo a pequena agricultura familiar e de substância, com alguns 

excedentes de produção, sua fonte de renda e abastecimento. Dentro da agropecuária, a horticultura, 

fruticultura com destaque para o cultivo do morango, uva e da maça, a criação de animais como aves 

de corte e postura, suínos, bovinos, formam um conjunto de atividades básicas, além da forte 

presença do café (da variação arábica, adaptada a climas mais frios) e da cultura da banana da terra 

e outras que são típicas em algumas áreas do Município.  

 

Os dados do Incaper (Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural) 

informam que aproximadamente 81% da população do Município está ocupada em atividades 

agropecuárias. Este valor ganha maior significado se comparado ao valor da população ocupada no 

mesmo setor do Espírito Santo que, segundo dados do censo demográfico do IBGE de 2000, eram de 

24,5% de seu total. 

 

No meio urbano, temos algumas pequenas indústrias, comércio, atividades na construção civil, o que 

é incipiente para a mão de obra disponível para o mercado de trabalho.  

 

Economicamente, o turismo é muito importante, assim como a agricultura. A capital também abriga a 

sede da fábrica "Refrigerantes Coroa", e algumas produções caseiras de biscoitos típicos (da tradição 

alemã), além do turismo, a cidade atrai muitos turistas, graças ao clima frio, às cachoeiras, ao rafting, 

trilhas e rapel, além da tranquilidade e da natureza. A cidade também é uma grande produtora de 

água minera. 

 

Na tabela 01 observamos o PIB a preços correntes do Estado do Espirito Santo, da Região 

Metropolitana de Saúde da qual o município de Domingos Martins faz parte.     

 

 

 

 

 



 
 

Tabela 01: Produto Interno Bruto (PIB) a preços correntes do Estado, Região Metropolitana de 
Saúde e Município de Domingos Martins, 2006 a 2010.  

R$ mil 
 

Estado, Região de Saúde e     
Município. 

 

 
2006 

 
2007 

 
2008 

 
2009 

 
2010 

   Estado do Espírito Santo  52.777.544 60.339.817 69.870.222 66.763.012 82.121.834 
   Região Metropolitana 35.420.513 41.137.236 47.361.916 45.677.291 54.622.319 
   Município de Domingos Martins 242.542 260.471 286.747 308.484 336.979 
        
    Fonte: IJSN 2012 
 
 

 Índice de Desenvolvimento Humano 
 

O Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) foi criado para oferecer um contraponto ao PIB, tendo 

em vista que este somente considera a dimensão econômica do desenvolvimento. É uma medida 

simplificada do progresso em longo prazo em três dimensões básicas do desenvolvimento humano, 

são eles: renda, educação e saúde. 
 

A renda é medida pela Renda Nacional Bruta per capita expressa em poder de paridade de compra 

constante, em dólar. Já a educação é medida através da média de anos da educação de adultos e a 

expectativa de anos de escolaridade para crianças na idade de iniciar a vida escolar. Por fim, a 

dimensão de saúde é medida pela expectativa de vida/longevidade. O cálculo é feito pela média 

aritmética simples dos três sub-índices. O IDH varia entre 0(zero) e 1(um), com a seguinte 

classificação: Baixo Desenvolvimento Humano (0 a 0,49); Médio Desenvolvimento Humano (0,5 a 

0,79) e Alto Desenvolvimento Humano (0,8 a 1). 

 
O IDH do Brasil é 0,718, ficando em 84º lugar no IDH Global de 2011, com classificação médio 

desenvolvimento humano.O  IDH do estado do Espírito Santo, em 2010, ficou com média de 0,740, 

sendo também classificado como médio desenvolvimento humano.  

 
 Índice de Desenvolvimento Humano do município de Domingos Martins/ES. 

 
O Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM) de Domingos Martins foi 0,669, em 2010. O 

Município está situado na faixa de Desenvolvimento Humano Médio (IDHM entre 0,6 e 0,699). Entre 

2000 e 2010, a dimensão que mais cresceu em termos absolutos foi Educação (com crescimento de 

0,194), seguida por Longevidade e por Renda. Entre 1991 e 2000, a dimensão que mais cresceu em 

termos absolutos foi Educação (com crescimento de 0,182), seguida por Renda e por Longevidade. 

 

 

 



 
 

 Ranking 

Domingos Martins ocupa a 2691ª posição, em 2010, em relação aos 5.565 municípios do Brasil, 

sendo que 2690 (48,34%) municípios estão em situação melhor e 2.875 (51,66%) municípios estão 

em situação igual ou pior. Em relação aos 78 outros municípios de Espírito Santo, Domingos Martins 

ocupa a 54ª posição, sendo que 53 (67,95%) municípios estão em situação melhor e 25 (32,05%) 

municípios estão em situação pior ou igual. 

 
Tabela 02: Índice de Desenvolvimento Humano Municipal e seus componentes - Domingos 
Martins – ES, 1991; 2000 e 2010. 
 

Índice de Desenvolvimento Humano Municipal e seus componentes - Domingos Martins – ES 
 
IDHM e componentes 
 

1991 2000 2010 

IDHM Educação 0,152 0,334 0,528 
% de 18 anos ou mais com ensino fundamental completo 12,86 22,94 32,73 
% de 5 a 6 anos frequentando a escola 20,08 50,58 85,26 
% de 11 a 13 anos frequentando os anos finais do ensino                                                                                                                              

fundamental 
25,30 57,66 86,37 

% de 15 a 17 anos com ensino fundamental completo 12,84 34,52 59,86 
% de 18 a 20 anos com ensino médio completo 7,74 18,46 36,52 

IDHM Longevidade 0,675 0,740 0,833 
Esperança de vida ao nascer (em anos) 65,50 69,39 74,98 

IDHM Renda 0,569 0,642 0,680 
Renda per capita (em R$) 
 

275,34 434,64 551,74 

Fonte: Pnud, Ipea e FJP 
 
Na tabela 02, observamos a evolução do IDHM do município de Domingos Martins ao longo dos 

anos com aumento dos índices nos 03 componentes (Educação, Longevidade, Renda), entretanto, 

esse IDHM ainda está abaixo da média do Brasil e do estado do Espírito Santo como mostra a figura 

03. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Figura 03: Evolução do IDHM do município de Domingos Martins, 1990,2000,2010. 

  

 
Fonte: Pnud, Ipea e FJP 

 
Ao realizarmos uma comparação entre os anos de 2000 e 2010; 1991 e 2000; 1991 e 2010, 
observamos a taxa de crescimento e o hiato de desenvolvimento de cada período, conforme 
demonstra a tabela 03. 
 
Tabela 03: Taxa de crescimento e Hiato de desenvolvimento do município de Domingos 
Martins-ES.  
 
                                                      Taxa de                               Hiato de                                                                               
                                                                                                  Crescimento                 Desenvolvimento 

Entre 1991 e 2000 + 39,43% + 25,00% 

Entre 2000 e 2010 + 23,66% + 27,89% 

Entre 1991 e 2010 + 72,42% + 45,92% 
 

Fonte: Pnud, Ipea e FJP 

 

 

 

 



 
 

 Entre 2000 e 2010 
O IDHM passou de 0,541 em 2000 para 0,669 em 2010 - uma taxa de crescimento de 23,66%. O 

hiato de desenvolvimento humano, ou seja, a distância entre o IDHM do município e o limite máximo 

do índice, que é 1, foi reduzido em 27,89% entre 2000 e 2010. 

 Entre 1991 e 2000 

O IDHM passou de 0,388 em 1991 para 0,541 em 2000 - uma taxa de crescimento de 39,43%. O 

hiato de desenvolvimento humano, ou seja, a distância entre o IDHM do município e o limite máximo 

do índice, que é 1, foi reduzido em 25,00% entre 1991 e 2000. 

 Entre 1991 e 2010 

Domingos Martins teve um incremento no seu IDHM de 72,42% nas últimas duas décadas, acima da 

média de crescimento nacional (47,46%) e acima da média de crescimento estadual (46,53%). O 

hiato de desenvolvimento humano, ou seja, a distância entre o IDHM do município e o limite máximo 

do índice, que é 1, foi reduzido em 45,92% entre 1991 e 2010. 

 Educação 

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) mostrou, através do Censo demográfico 

2010, que 26 635 pessoas são alfabetizadas, ou seja, 83% da população residente no município de 

Domingos Martins.  

No município, em 2010, 19,8% das crianças de 7 a 14 anos não estavam cursando o ensino 

fundamental. A taxa de conclusão, entre jovens de 15 a 17 anos, era de 55,4%. Sabe-se que é 

preciso garantir que todos os jovens cursem o ensino fundamenta para que possamos acabar em 

um futuro próximo com o analfabetismo.  

O percentual de alfabetização de jovens e adolescentes entre 15 e 24 anos, em 2010, foi de 98,8%.  

Figura 04: Taxa de frequência e conclusão no ensino fundamental - 1991-2010 

 

Fonte: IBGE - Censo Demográfico 2010 



 
 

Ainda em relação à frequência escolar sabe-se que a proporção de crianças e jovens frequentando 

ou tendo completado determinados ciclos indica a situação da educação entre a população em idade 

escolar do município e compõe o IDHM Educação. Observamos na figura 05 que a frequência 

escolar dessa população vem aumentando ao longo dos anos.    

Figura 05: Fluxo Escolar por Faixa Etária - Domingos Martins - ES 

 

Fonte: Pnud, Ipea e FJP 

 

No período de 2000 a 2010, a proporção de crianças de 5 a 6 anos na escola cresceu 68,56% e no 

de período 1991 e 2000, 151,89%. A proporção de crianças de 11 a 13 anos frequentando os anos 

finais do ensino fundamental cresceu 49,79% entre 2000 e 2010 e 127,91% entre 1991 e 2000.  

 

A proporção de jovens entre 15 e 17 anos com ensino fundamental completo cresceu 73,41% no 

período de 2000 a 2010 e 168,85% no período de 1991 a 2000. E a proporção de jovens entre 18 e 

20 anos com ensino médio completo cresceu 97,83% entre 2000 e 2010 e 138,50% entre 1991 e 

2000. 



 
 

Em 2010, 61,99% dos alunos entre 6 e 14 anos de Domingos Martins estavam cursando o ensino 

fundamental regular na série correta para a idade. Em 2000 eram 53,01% e, em 1991, 33,37%. 

Entre os jovens de 15 a 17 anos, 26,44% estavam cursando o ensino médio regular sem atraso. Em 

2000 eram 9,25% e, em 1991, 3,12%. Entre os alunos de 18 a 24 anos, 9,40% estavam cursando o 

ensino superior em 2010, 2,61% em 2000 e 1,53% em 1991. 

No tocante ao fluxo escolar, nota-se também na figura 06 que o município de Domingos Martins 

encontra-se abaixo da média do estado do ES em todas as faixas etárias demonstradas e abaixo da 

média do Brasil nas faixas etárias de 05 a 06 anos e 18 a 20 anos.  

Figura 06: Fluxo Escolar por Faixa Etária - Domingos Martins - ES - 2010 

 

Fonte: Pnud, Ipea e FJP 

A figura 07 mostra a escolaridade da população adulta visto que ela é um importante indicador de 

acesso ao conhecimento e também compõe o IDHM Educação.  

 

Em 2010, 32,73% da população de 18 anos ou mais de idade tinha completado o ensino 

fundamental e 19,43% o ensino médio. No Espírito Santo, 55,23% e 38,68% respectivamente. Esse 

indicador carrega uma grande inércia, em função do peso das gerações mais antigas e de menos 

escolaridade.  



 
 

 

A taxa de analfabetismo da população de 18 anos ou mais diminuiu 8,76% nas últimas duas 

décadas. 

Figura 07: Escolaridade da população de 25 anos ou mais no município de Domingos Martins, 

1991;2000 e 2010. 

 

Fonte: Pnud, Ipea e FJP 

 Educação Básica 

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (INEP), vinculado ao Ministério da 

Educação, criou o índice de desenvolvimento da educação básica. O índice busca representar a 

qualidade da educação sob dois aspectos: o fluxo (progressão dos alunos) e o desenvolvimento dos 

alunos (aprendizado – nota padronizada em português e matemática). 

Figura 08: Distorção idade-série no ensino fundamental e médio - 2010 
 

Ensino Fundamental 

Anos Iniciais  

Ensino Fundamental 

Anos Finais  

Ensino Médio 

   

   

9,8%  22,4%  23,8%  

 

Fonte: Ministério da Educação – INEP 



 
 

 
Observa-se na figura 08 que a distorção idade-série eleva-se à medida que se avança nos níveis de 

ensino. Entre alunos do ensino fundamental, estão com idade superior à recomendada nos anos 

iniciais, 9,8% e nos anos finais, 22,4% chegando a 23,8% de defasagem entre os que alcançam o 

ensino médio. 

Figura 09: Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB) - 2009/2011 

 

Fonte: Ministério da Educação - IDEB 
 
 
O IDEB é um índice que combina o rendimento escolar às notas do exame Prova Brasil, aplicado a 

crianças da 4ª e 8ª séries, podendo variar de 0 a 10. Este Município está na 1.203.ª posição, entre 

os 5.565 do Brasil, quando avaliados os alunos da 4.ª série , e na 260.ª, no caso dos alunos da 8.ª 

série.  

O IDEB nacional, em 2011, foi de 4,7 para os anos iniciais do ensino fundamental em escolas 

públicas e de 3,9 para os anos finais. Nas escolas particulares, as notas médias foram, 

respectivamente, 6,5 e 6,0. 

 Anos Esperados de Estudo 

 

Os anos esperados de estudo indicam o número de anos que a criança que inicia a vida escolar no 

ano de referência tende a completar. Em 2010, Domingos Martins tinha 8,52 anos esperados de 

estudo, em 2000 tinha 7,82 anos e em 1991 8,44 anos. Enquanto que Espírito Santo tinha 9,36 

anos esperados de estudo em 2010, 9,51 anos em 2000 e 9,30 anos em 1991. 

 
 
 



 
 

 Trabalho e Renda 
 

Os mais vulneráveis socialmente são também aqueles mais comprometidos em sua condição de 

saúde e de acesso às ações e serviços que a restabeleça e promovam a qualidade de vida. Dentro 

da perspectiva dos determinantes sociais da saúde, faz-se necessário incluir a questão da pobreza, 

principalmente neste momento de organização de um sistema que tem como princípio estruturante a 

superação das iniqüidades. 

 

 Renda 

A renda per capita média de Domingos Martins cresceu 100,38% nas últimas duas décadas, 

passando de R$275,34 em 1991 para R$434,64 em 2000 e R$551,74 em 2010. A taxa média anual 

de crescimento foi de 57,86% no primeiro período e 26,94% no segundo. A extrema pobreza 

(medida pela proporção de pessoas com renda domiciliar per capita inferior a R$ 70,00, em reais de 

agosto de 2010) passou de 17,47% em 1991 para 10,97% em 2000 e para 3,09% em 2010.  

 

 Índice de Gini 

 

O índice de Gini é um instrumento usado para medir o grau de concentração de renda. Ele aponta a 

diferença entre os rendimentos dos mais pobres e dos mais ricos. Numericamente, varia de 0 a 1, 

sendo que 0 representa a situação de total igualdade, ou seja, todos têm a mesma renda, e o valor 1 

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

 

O Índice de Gini passou de 0,55 em 1991 para 0,57 em 2000 e para 0,48 em 2010, mostrando que a 

desigualdade diminuiu. 

 

Tabela 04: Renda, Pobreza e Desigualdade no município de Domingos Martins referentes aos 
anos de 1991; 2000; 2010. 
 
Renda, Pobreza e Desigualdade - Domingos Martins – ES 
 1991 2000 2010 
Renda per capita (em R$) 275,34 434,64 551,74 
% de extremamente pobres 17,47 10,97 3,09 
% de pobres 43,92 27,33 12,83 
Índice de Gini 0,55 0,57 0,48 

 

 
Fonte: Pnud, Ipea e FJP 

 

 



 
 

 
 
Tabela 05: Rendimento mensal domiciliar per capita nominal - valor médio total do ES, da 
Região Metropolitana de Saúde, 2010. 
 

 
Município 

 

Renda média domicílio.  
Per capita (R$) 

 
Região Metropolitana 
 

 
687,42 

Estado do Espírito Santo 
 
 

691,00 

Fonte: IBGE 2010 

 
Tabela 06: Porcentagem da Renda Apropriada por Estratos da População de Domingos Martins 
referentes aos anos de 1991; 2000; 2010. 

 
        Porcentagem da Renda Apropriada por Estratos da População - Domingos Martins – ES 
 1991 2000 2010 
20% mais pobres 3,36 2,80 4,16 
40% mais pobres 10,44 9,79 13,07 
60% mais pobres 22,31 20,89 26,52 
80% mais pobres 40,89 38,28 46,26 
20% mais ricos 59,11 61,72 53,74 
Fonte: Pnud, Ipea e FJP 

 
 Trabalho 

 
Taxa de Atividade e de Desocupação 18 anos ou mais.  
 
Entre 2000 e 2010, a taxa de atividade da população de 18 anos ou mais (ou seja, o percentual 

dessa população que era economicamente ativa) passou de 80,95% em 2000 para 80,63% em 

2010. Ao mesmo tempo, sua taxa de desocupação (ou seja, o percentual da população 

economicamente ativa que estava desocupada) passou de 2,37% em 2000 para 1,65% em 2010. 

 

 

 

 
 

 

 



 
 

 

Figura 10: Taxa de Atividade e de Desocupação 18 anos ou mais – 2010. 
 

 
Fonte: Pnud, Ipea e FJP 

 
Em 2010, das pessoas ocupadas na faixa etária de 18 anos ou mais, 58,44% trabalhavam no setor 

agropecuário, 0,21% na indústria extrativa, 4,70% na indústria de transformação, 3,44% no setor de 

construção, 0,36% nos setores de utilidade pública, 6,67% no comércio e 21,55% no setor de 

serviços.  

Tabela 07: Ocupação da população de 18 anos ou mais no município de Domingos Martins-  
2000; 2010. 

 
                           Ocupação da população de 18 anos ou mais - Domingos Martins – ES 
 2000 2010 

Taxa de atividade 80,95 80,63 
Taxa de desocupação  2,37 1,65 
Grau de formalização dos ocupados - 18 anos ou mais 28,18 31,43 

  Nível educacional dos ocupados   
% dos ocupados com fundamental completo 21,96 34,49 
% dos ocupados com médio completo  11,86 20,60 

     Rendimento médio   
% dos ocupados com rendimento de até 1 salário mínimo  68,14 44,66 
% dos ocupados com rendimento de até 2 salário mínimo 86,58 85,95 

Fonte: Pnud, Ipea e FJP 



 
 

 
Tabela 08: Taxa de Desemprego população 16 anos e mais, da Região Metropolitana de Saúde 
e do município de Domingos Martins/ES, 2000 e 2010. 
 

Taxa de desemprego: Percentual da população de 16 anos e mais, 
economicamente ativa, desocupada. 

 
Município 

 
1991 2000 2010 Total 

Domingos Martins 1,54 2,8 1,66 2,00 
Região Metropolitana 4,26 15,1 7,21 9,24 

 
Fonte: IBGE - Censos Demográficos 

 

 Número de famílias Beneficiárias no Programa do  Bolsa Família de Domingos Martins. 

 

Observa-se no Brasil que as políticas públicas estão reduzindo as desigualdades sociais. Um dos 

programas implementados para esta finalidade é o Bolsa Família, que apresenta como um dos 

critérios para a manutenção do benefício, o acompanhamento das famílias nas condicionalidades da 

saúde. 
 

Os acompanhamentos das condicionalidades do Programa Bolsa Família (PBF), como pesagem 

semestral dos beneficiários, orientações acerca de recadastramento, são feitos em parceria das 

Secretarias Municipais de Assistência Social e Saúde. A tabela 09 mostra o nº de famílias que foram 

beneficiadas no ano de 2012 no município de Domingos Martins. 

 

Tabela 09: Nº de Famílias beneficiárias pelo Programa Bolsa Família.   

 
Município 

Número de Famílias por 
Município de Residência 

Nº de Famílias 
beneficiárias 

Do Programa Bolsa Família 

% das Famílias 
Beneficiadas pelo 

programa 
 
Domingos Martins  
 

 
9.356 

 
1.855 

 
19,82 

 Fonte: http://www.mds.gov.br/bolsafamilia/IBGE Cidades/dados referentes ao mês de 03/2013 

Em 2012, o número de crianças pesadas pelos profissionais do Programa Saúde Familiar era de 

4.261; destas, 0,7% estavam desnutridas. No Estado, em 2007, 44,6% das crianças de 0 a 6 anos 

de idade viviam em famílias com rendimento per capita de até 1/2 salário mínimo.  

Segundo a Pesquisa de Orçamento Familiar (POF 2008), 23,9% das famílias pesquisadas 

informaram que a quantidade de alimentos consumidos no domicílio às vezes não era suficiente, 

enquanto que 8,2% afirmaram que normalmente a quantidade de alimentos não era suficiente. 



 
 

 

 
Figura 11 : Proporção de crianças menores de 02 anos desnutridas - 1999-2012 

 

 

Fonte: SIAB – DATASUS 
 
 
 
Com base no número de famílias inscritas no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo 

Federal (CADUNICO), instrumento que subsidia os programas sociais federais, o Instituto Jones dos 

Santos Neves (IJSN) (2010), elaborou um estudo que dispõe graficamente a incidência da pobreza 

por município no estado do Espírito Santo, como mostra a figura 12. Para o cálculo foi considerado o 

número de pobres cadastrados em junho de 2010, sobre o total da população. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
Figura 12: Número de pobres x incidência de pobreza por Município do Estado do Espírito 
Santo- CADÚNICO-2010. 
 

 



 
 

    Fonte: IJSN 2010 
 

 
2.1.2 Condições de vida e ambiente 

 
As condições de vida e ambiente incidem diretamente nas questões de saúde da população. Para essa 

análise, apresentamos dados de Habitação, Turismo, Saneamento Básico e de Hábitos e Estilo de Vida. 

 Habitação   

O Município de Domingos Martins não dispõe de um instrumento de planejamento territorial, mas 

está em fase de aprovação do Plano de Desenvolvimento Municipal. Neste Município existem 

loteamentos irregulares, mas não existem favelas, ou seja, não há moradores urbanos vivendo em 

aglomerados subnormais. 

 

Em 2010, 99,8% dos moradores urbanos contavam com o serviço de coleta de resíduos e 92,0% 

tinham energia elétrica distribuída pela companhia responsável (uso exclusivo). 

 

Para ser considerado proprietário, o residente deve possuir documentação de acordo com as 

normas legais que garantem esse direito, seja ela de propriedade ou de aluguel. A proporção de 

moradores, em 2010, com acesso ao direito de propriedade (própria ou alugada) atingiram 83,7%. 

Figura 13: Proporção de moradores segundo a condição de ocupação - 1991/2010 

 

 

Fonte: IBGE - Censo Demográfico – 2010 



 
 

 

 
Tabela 10: Indicadores de Habitação do município de Domingos Martins nos anos de 1991; 
2000; 2010.   
   
                                  Indicadores de Habitação - Domingos Martins – ES 
 1991 2000 2010 
% da população em domicílios com água encanada 87,47 92,63 89,74 
% da população em domicílios com energia elétrica 86,42 97,44 100,00 
% da população em domicílios com coleta de lixo. *Somente para 
população urbana. 

86,44 95,95 99,54 

Fonte: Pnud, Ipea e FJP 

 
 Turismo 

 
O Agroturismo e os produtos ligados à agroindústria aparecem como atividades importantes para o 

desenvolvimento local. Pequenas indústrias e agroindústrias familiares, dos mais variados produtos, 

assim como aguardente, biscoitos, queijos, cogumelos, doces, entre outros, também estão 

instalados, gerando renda e empregos. 

 

Domingos Martins foi à primeira colônia alemã fundada no Espírito Santo e possui uma boa 

infraestrutura turística com hotéis, pousadas, restaurantes e casas de chá e mais de 30 fazendas e 

sítios que têm no turismo até 70% do seu rendimento, além da arquitetura da cidade com traços 

marcantes da colonização alemã, a Reserva Estadual de Pedra Azul, o Orquidário Kautsky, Pico 

Eldorado e a Reserva Bremenkamp. 

 

Existem quatro Circuitos Turísticos formatados – Orgânicos & Naturais, Vale da Estação, Chapéu e 

Galo, onde os produtores estão organizados e conseguindo muitos benefícios e crescimento. 

 

O município de Domingos Martins também está incluído, no plano estadual de turismo, na Rota da 

Montanha, e, recentemente, na Rota Imperial. 

 

O turismo uma de suas principais atividades econômicas, principalmente se focarmos o agroturismo 

com todas as suas ramificações. Existem também os eventos locais como a Festa do Morango, 

Blummenfest, Festival de Inverno, Festa do Vinho, Sommerfest, Temporada de Inverno, Expoflor, entre 

outras. 

 

 

 



 
 

 Saneamento Básico 
 
No conjunto dos determinantes sociais de saúde, destaca-se o saneamento, cujo objetivo é alcançar 

salubridade ambiental para proteger e melhorar as condições de vida urbana e rural. Essa 

salubridade é alcançada por meio de abastecimento de água potável, esgotamento sanitário, manejo 

de resíduos sólidos, que inclui coleta e disposição sanitária adequada, manejo de águas pluviais, 

promoção da disciplina sanitária de uso do solo e demais serviços e obras especializadas. 
 
 Água e Esgoto 

 
No Estado do Espírito Santo, em 2010, o percentual de moradores urbanos com acesso à rede geral 

de abastecimento, com canalização em pelo menos um cômodo, era de 95,3%. Com acesso à rede 

de esgoto adequada (rede geral ou fossa séptica) eram 83,7%. 

 

No município de Domingos Martins, em 2010, 31,5% dos moradores tinham acesso à rede de água 

geral com canalização em pelo menos um cômodo e 47,0% possuíam formas de esgotamento 

sanitário, consideradas adequadas.  

 

Figura 14: Percentual de moradores com acesso a água ligada à rede e esgoto sanitário adequado - 1991-2010 

 

Fonte: IBGE - Censo Demográfico - 1991 e 2010 

 Resíduos Sólidos  
 
Atualmente, a coleta de lixo é realizada pela Firma MARCA CONSTRUTORA, também responsável 

pela coleta e destino do lixo hospitalar.  



 
 

O município de Domingos Martins, encontra-se em fase de elaboração do Plano de Gerenciamento 

de Resíduos sólidos. 

 

 Hábitos e Estilos de Vida 
 

Os hábitos e estilos de vida estão intimamente associados à condição de saúde das pessoas. 

Integram, assim, o amplo espectro de questões – sociais, econômicas, políticas, culturais – que 

envolvem a promoção da saúde, constituindo condição essencial à qualidade de vida individual e 

coletiva. 
 

 Tabagismo 
 

O tabagismo é um importante fator de risco para o desenvolvimento de uma série de doenças 

crônicas, tais como câncer, doenças pulmonares e doenças cardiovasculares, de modo que o uso do 

tabaco continua sendo líder global entre causas de mortes evitáveis (WHO, 2011c). 

 

No Brasil, pesquisa realizada pelo Instituto Nacional de Câncer indica que 18,8% da população 

brasileira é fumante (22,7% dos homens e 16% das mulheres). 

 

A Organização Mundial da Saúde (OMS) estima que, a cada dia, 100 mil crianças tornam-se 

fumantes em todo planeta. Alguns autores fundamentam que há uma associação entre a idade com 

que o jovem começa a fumar, com o consumo de mais cigarros por dia e com maior dependência no 

futuro. Além disso, a iniciação diminui significativamente após os 18 anos, levando à conclusão que 

se os adolescentes se mantiverem longe do tabaco durante esse período, a maioria não se tornará 

fumante. No Brasil a idade de experimentação é muito precoce, ocorrendo entre 13 e 15 anos 

conforme a PESQUISA NACIONAL DE SAÚDE DO ESCOLAR (2009). Na saúde pública prevenir, 

ou pelo menos, retardar a iniciação ao hábito é considerado de suma importância e estes dados 

indicam faixas etárias fundamentais de intervenção. 

 
O Programa de controle ao tabagismo no município de Domingos Martins realizou em 2012 os 

atendimentos descritos na tabela 11. 

 

 

 

 

 



 
 

Tabela 11: Número de atendimentos realizados no programa de tabagismo do município de 
Domingos Martins no ano de 2012.     
 

Produção do programa de tabagismo em 2012. 

Atendimentos individuais 73 
Reuniões de grupos realizadas 09 
 Número de Participantes dos grupos  125 

Novos usuários inscritos nos grupos.   28 
 Número de usuários que deixaram de fumar. 15 

 

Fonte: Secretaria Municipal de saúde de Domingos Martins-ES. 
 

 Alimentação 
  
A Pesquisa de Orçamentos Familiares (POF/IBGE) 2008-2009 reforçou as tendências de mudanças 

nos hábitos alimentares da população brasileira, visto que a participação de açúcares livres no total 

de calorias da dieta chegou a 16,4%, ultrapassando a recomendação máxima da OMS (Organização 

Mundial de Saúde), que é de até 10% das calorias. Acresce-se a participação calórica das gorduras 

totais e saturadas, cuja tendência tem sido de gradual aumento na última década. Essa pesquisa 

também mostra o consumo insuficiente de frutas e de legumes e verduras, somente 2% e 0,8% do 

total de calorias, respectivamente, além da redução no consumo de alimentos básicos da dieta, 

como o arroz e o feijão.  

 
 Excesso de peso e obesidade 

 
Segundo a Pesquisa de Orçamentos Familiares (POF/IBGE) 2008-2009 é preocupante aumento nas 

prevalências de excesso de peso e obesidade na população brasileira a partir dos cinco anos de 

idade. Nas crianças de cinco a 10 anos de idade, o excesso de peso atualmente afeta mais de 30% 

da população e a obesidade cerca de 14%, enquanto, entre os adolescentes, 20% apresentam 

excesso de peso e 5% estão obesos. Na população adulta, o quadro é ainda mais alarmante, haja 

vista que metade das pessoas com 20 ou mais anos de idade apresenta excesso de peso e perto de 

15% estão obesas, destacando-se o maior aumento percentual nas prevalências nos grupos de 

menor renda, particularmente entre as mulheres. Tais tendências são confirmadas por outras fontes, 

como o Sistema de Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito 

Telefônico/Vigitel e o Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional/Sisvan, apontando contínuo 

aumento no excesso de peso e obesidade em adultos entre 2008-2010 e indicando que a redução 

será complexa, e incitará abordagem ampla da questão em seus condicionantes e determinantes.  
 



 
 

A obesidade, segundo a OMS (Organização Mundial de Saúde), é um dos grandes problemas 

mundiais, considerada doença crônica multifatorial e também fator de risco para várias outras, como 

hipertensão arterial, diabetes, doença coronariana, infarto do miocárdio, algumas formas de câncer, 

além do aumento da mortalidade em geral. A OMS estimou que o excesso de peso é responsável 

por 58% da carga de doença relativa à diabetes tipo II, 39% da doença hipertensiva, 21% do infarto 

do miocárdio, 12% do câncer de cólon e reto e 8% do câncer de mama. No Brasil, a proporção de 

adultos obesos tem aumentado drasticamente: passou de 4,4% em 1974/75 (Endef, 1974/75) para 

13,9% em 2009 na população de 18 anos ou mais de idade (Brasil, 2010). Essa proporção é maior 

na faixa de 45 a 54 anos de idade e de menor escolaridade, sem diferenças entre os sexos. 

 

Recentemente, o Ministério da Saúde revelou através de uma Pesquisa que, pela primeira vez, o 

percentual de pessoas com excesso de peso supera mais da metade da população brasileira. A 

pesquisa Vigitel 2012 (Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por 

Inquérito Telefônico) mostra que 51% da população (acima de 18 anos) está acima do peso ideal. 

Em 2006, o índice era de 43%.Entre os homens, o excesso de peso atinge 54% e entre as mulheres, 

48%. 

 A referida pesquisa também revelou que a obesidade cresceu no país, atingindo o percentual de 

17% da população. Em 2006, quando os dados começaram a ser coletados pelo Ministério, o índice 

era de 11%. O aumento atinge tanto a população masculina quanto a feminina. Na primeira edição 

da pesquisa, 11% dos homens e 11% das mulheres estavam obesos. Atualmente, 18% das 

mulheres estão obesas. Entre os homens, a obesidade é de 16%. Foram entrevistados 45,4 mil 

pessoas em todas as capitais e no Distrito Federal, entre julho de 2012 a fevereiro de 2013. 

ALIMENTAÇÃO - Apesar de a obesidade estar relacionada a fatores genéticos, há importante 

influência significativa do sedentarismo e de padrões alimentares inadequados no aumento dos 

índices brasileiros. Forte aliado na prevenção de doenças crônicas não transmissíveis, o consumo 

de frutas e hortaliças está sendo deixado de lado por uma boa parte dos brasileiros. 

Apenas 22,7% da população ingerem a porção diária recomendada pela Organização Mundial da 

Saúde (OMS), de cinco ou mais porções ao dia. Outro indicador que preocupa é o consumo 

excessivo de gordura saturada: 31,5% da população não dispensam a carne gordurosa e mais da 

metade (53,8%) consome leite integral regularmente. Os refrigerantes também têm consumidores 

fieis - 26% dos brasileiros tomam esse tipo de bebida ao menos cinco vezes por semana. 

FASES DA VIDA – Se na faixa etária entre 18 e 24 anos, 28% da população está acima do peso 

ideal, a proporção quase dobra na faixa etária dos 35 anos aos 44 anos, atingindo 55%.  O 

percentual de obesidade acompanha este crescimento e mais que dobra se comparados os dois 

períodos: 7% para 19%, respectivamente. Com o passar dos anos, os brasileiros também tendem a 



 
 

diminuir a prática da atividade física: 47% dos jovens com idade entre 18 a 24 anos se exercitam 

regularmente. E entre 35 a 44 anos, o índice cai para 31%. 

O Vigitel 2012 mostra ainda que o envelhecimento da população reflete positivamente na 

alimentação do brasileiro. Se entre os 18 e 24 anos mais da metade dos homens brasileiros come 

carne com gordura regularmente (48%), este índice cai para 27% entre aqueles que já passaram 

dos 65 anos. O fenômeno se repete com o consumo de refrigerante. Entre os jovens com idade 

entre 18 e 24 anos, 36 % declararam tomar regularmente a bebida. Aos 65 anos, o percentual cai 

para menos de um terço, ficando em 12%. 

O estudo retrata os hábitos da população e é um importante instrumento para desenvolver políticas 

públicas de saúde e estimular os hábitos saudáveis. Esses dados servem de alerta para que toda a 

sociedade se articule para controlar o aumento da obesidade e do sobrepeso no país. 

Dados de excesso de peso:  

Capital  Total(%) Masculino(%) Feminino(%) 

Vitória 48,0 55,2 42 

 

Dados de obesidade: 

Capital  Total(%) Masculino(%) Feminino(%) 

Vitória 15,5 17,0 14,2 

 

 

 Atividade Física 
 
A prática de atividade física está associada à prevenção de doenças crônico degenerativas e à 

promoção da qualidade de vida, devendo ser incentivada em todas as idades. Estimativas globais da 

OMS (Organização Mundial de Saúde) indicam que a inatividade física é responsável por quase dois 

milhões de mortes, por 22% dos casos de doença isquêmica do coração e por 10% a 16% dos 

casos de diabete de câncer de mama, cólon e reto. 

 

 O Ministério de Saúde lançou o Programa Academia da Saúde, criado pela Portaria nº 719, de 07 

de abril de 2011, tem como principal objetivo contribuir para a promoção da saúde da população a 

partir da implantação de polos com infraestrutura, equipamentos e quadro de pessoal qualificado 

para a orientação de práticas corporais e atividade física e de lazer e modos de vida saudáveis. 

 

 



 
 

 

Os pólos do Programa Academia da Saúde são espaços públicos construídos para o 

desenvolvimento de atividades como orientação para a prática de atividade física; promoção de 

atividades de segurança alimentar e nutricional e de educação alimentar; práticas artísticas (teatro, 

música, pintura e artesanato). 

 

O município de Domingos Martins ainda não possui Academia de Saúde no seu território. 

 
3. CONDIÇÕES DE SAÚDE DA POPULAÇÃO 
 

3.1  Panorama Demográfico 

Nos últimos anos, o Brasil vem apresentando um novo padrão demográfico que se caracteriza pela 

redução da taxa de crescimento populacional e por transformações profundas na composição de sua 

estrutura etária, com um significativo aumento do contingente de idosos. A queda acelerada das 

taxas de fecundidade e da mortalidade registradas no País provoca mudanças rápidas no ritmo de 

crescimento da população. 

 

O município de Domingos Martins está localizado no Estado do Espírito Santo (ES), na região 

Serrana, com extensão territorial de 1.228,353 Km². De acordo com Censo Populacional do Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) de 2010 a população do ES é de 3 514 952 (com 

densidade demográfica de 76,25 hab/Km²) e de Domingos Martins é de 31 847 habitantes (com 

densidade demográfica de 25,99 hab/ Km²).  

 

Observa-se na tabela 12 que Domingos Martins representa 0,91% da população do ES e 1,65% da 

Região Metropolitana de Saúde, da qual o Município faz parte. 

 
 
Tabela 12: População do município de Domingos Martins e percentual de participação no total 
do ES e no total da região metropolitana. 
 

Município População Participação no total  
do ES 

Participação no total da 
Região 

 
Domingos Martins 
 

 
31.847 

 
0,91 

 
1,65 

 
Fonte: IBGE- 2010 
 
O IBGE também informou que o município de Domingos Martins possui uma população urbana de 

aproximadamente 7.741 habitantes (representando 24,31%) e uma população rural de 24.106 

(representando 75,69%), totalizando 31.847 habitantes, sendo a população feminina de 15.753 e a 

masculina de 16.094. (FONTE: IBGE 2010). 



 
 

Figura 15: População Rural e Urbana do município de Domingos Martins-ES 

 

 

Fonte: IBGE Censo Demográfico 2010 

Figura 16 : População segundo sexo e faixa etária do município de Domingos Martins-ES 

 

Fonte: IBGE Censo Demográfico 2010 

 



 
 

Vale destacar que a população de Domingos Martins é constituída predominantemente por adultos, 

ou seja, 18.390 hab.(representando 57% da população) cuja faixa etária é compreendida entre 20 e 

59 anos.  Os adolescentes (entre 10 e 19 anos) representam 5.383 hab (17% da população). As 

crianças, na faixa etária de 0 a 9 anos, compreendem 14% (4.424 hab) da população, e, por fim, a 

população idosa de  3.650 habitantes, representando 11,5% da população (FONTE: IBGE 2010). 

As figuras 17, 18,19 e 20 mostram as alterações ocorridas na pirâmide etária da população do 

município de Domingos Martins nos anos de 1991, 2000, 2010,2012. 

 

Figura 17: Pirâmide Etária da População do município de Domingos Martins/ Ano 1991 

 

Fonte: Pnud, Ipea e FJP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
Figura 18: Pirâmide Etária da População do município de Domingos Martins/ Ano 2000 

 

Fonte: Pnud, Ipea e FJP 

 

Figura 19: Pirâmide Etária da População do município de Domingos Martins/ Ano 2010 

Fonte: IBGE Censo Demográfico 2010 



 
 

 O IBGE estimou, para o ano de 2012, uma população de 32.042 habitantes para o município de 

Domingos Martins, distribuídos conforme figura 20.  

 
Figura 20: Pirâmide Etária da População do município de Domingos Martins/ Ano 2012 

 

Fonte: IBGE estimativa 2012 

Nas figuras acima, observamos que no decorrer dos anos a pirâmide etária vai sofrendo alterações 

significativas, como estreitamento da base e o alargamento do topo. Esse fenômeno se dá, 

principalmente, em virtude da redução da taxa de natalidade e do aumento da expectativa de vida da 

população, ressaltamos que essa é uma tendência nacional, a chamada transição demográfica. 

 

A rápida transição demográfica observada no Brasil apresentará impactos importantes na saúde da 

população e trará forte repercussão no Sistema Único de Saúde/SUS em decorrência do aumento 

da carga das doenças crônicas não transmissíveis, mais frequentes com o aumento da idade 

mediana da população. 

 

No município de Domingos Martins a população idosa já representa (11,5%), estando acima da 

média da região metropolitana de (10%), acima da média do Brasil (10,79%) e abaixo da média do 

ES (15,6%). Os dados expostos revelam, portanto, que a população está vivendo mais, situação que 

é confirmada por meio dos dados da figura 21 que apresenta a série histórica da esperança de vida 

ao nascer do estado do Espírito Santo.   

 

 

 

 

 



 

Figura 21: Série Histórica da Esperança de Vida ao nascer. Expectativa de Vida, por sexo 
Espírito Santo 2000 a 2010. 
 
 
 

 
             Fonte:SIM; Sistema de Informação sobre Nascidos Vivos/ SESA; IBGE 
 
 
A esperança de vida ao nascer é o indicador utilizado para compor a dimensão Longevidade do 

Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM). Em Domingos Martins, a esperança de vida 

ao nascer aumentou 9,5 anos nas últimas duas décadas, passando de 65,5 anos em 1991 para 69,4 

anos em 2000, e para 75,0 anos em 2010. Em 2010, a esperança de vida ao nascer média para o 

Estado é de 75,1 anos e, para o País, de 73,9 anos. 

 
Tabela 13: Longevidade, Mortalidade e Fecundidade no município de Domingos Martins-ES. 

Longevidade, Mortalidade e Fecundidade - Domingos Martins – ES 
 
 1991 2000 2010 
Esperança de vida ao nascer (em anos) 
  

65,5 69,4 75,0 

Mortalidade até 1 ano de idade (por mil nascidos vivos) 
 

36,7 25,2 14,1 

Mortalidade até 5 anos de idade (por mil nascidos vivos) 
 

42,6 29,3 16,5 

Taxa de fecundidade total (filhos por mulher)  
 

2,8 2,3 1,7 

 

 
Fonte: Pnud, Ipea e FJP 
 



 
 

 
 Taxa de Fecundidade. 

A taxa de fecundidade também está em declínio, assim como no ES e no Brasil (conforme mostra 

tabela 13). O decréscimo da taxa pode estar associado a vários fatores, tais como: urbanização 

crescente, redução da mortalidade infantil, melhoria do nível educacional, ampliação do uso de 

métodos contraceptivos, maior participação da mulher na força de trabalho e instabilidade de 

emprego (RIPSA, 2008). 

 

Tabela 14: Taxa de fecundidade específica do município de Domingos Martins-ES e da Região 
Metropolitana, 2000-2010. 

 

Fonte: Sistema de Informação sobre Nascidos Vivos/ SESA; IBGE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Município de 
Residência 

 
2000 

 
2001 

 
2002 

 
2003 

 
2004 

 
2005 

 
2006 

 
2007 

 
2008 

 
2009 

 
2010 

 
Domingos 
Martins 
 

 
1,97 

 
1,92 

 
1,82 

 
2,13 

 
1,78 

 
1,96 

 
1,65 

 
1,54 

 
1,60 

 
1,53 

 
1,60 

Região 
Metropolitana 

2,04 1,90 1,81 1,74 1,74 1,39 1,60 1,60 1,65 1,68 1,70 



 
 

 

Figura 22: Taxa de fecundidade do estado do Espírito Santo, 2010. 

 
Fonte: SESA- Espírito Santo. 



 
 

 
 Aspectos Étnicos 

 

A presença de negros deve-se, como em todo resto da federação, ao passado escravocrata. Nota-

se a forte presença do negro no Estado, desde o século XVI. O Espírito Santo era a segunda 

província com maior proporção de escravos do Brasil, atrás somente do Rio de Janeiro. Com o 

tempo, a miscigenação e as alforrias fizeram crescer o número de pretos e pardos entre a população 

livre, ao ponto de, em 1872, 46% dos livres na província serem pretos ou pardos e 45% brancos. 

Segundo o censo do IBGE de 2010, 48,6% da população capixaba se declarou de cor parda e 8,4% 

de cor preta. Já em Domingos Martins a maioria da população se declarou branca (71,93%), seguida 

da cor parda (24,74%) e apenas 2,87% da cor preta, conforme mostra a figura 23. 

 

Figura 23: População do município de Domingos Martins-ES, 2010. 
 

 
 

Fonte: SARGSUS 2012. 
 
 Situação da população de Pomeranos em Domingos Martins-ES. 

 

O Município é formado principalmente por 03 etnias: os Alemães, os Pomeranos e Italianos, com 

seus traços marcantes, como a língua, costumes e religião e com problemas típicos, principalmente 

os pomeranos, nas questões da língua e da socialização. A principal atividade dos pomeranos é a 

agricultura, eles se concentram principalmente nas regiões de Melgaço (na Sede e na localidade de 

Califórnia) e em Paraju (na Sede e nas localidades de Tijuco Preto e Rio Ponte).  

 

 



 
 

FIGURA 24: Aglomerados população pomerana no estado do Espírito Santo, 2010. 
 

 
Fonte: SESA-ES. 

 

 

 



 
 

 

 Panorama Epidemiológico 

 
 Natalidade 

O perfil de nascimento do município de Domingos Martins, considerando os nascidos vivos por tipo 

de parto, no ano de 2010 e 2011, observa-se na tabela 15, que o percentual de partos vaginais vem 

diminuindo e o de parto cesáreo aumentando. A média percentual da região metropolitana foi de 

36,0% e a do Estado foi de 35,38%.  

 

Tabela 15: número e percentual de nascidos vivos por tipo de parto, segundo município de 
residência da região metropolitana de saúde/es. 2010 e 2011. 
 

 
Município 
Residência 

                                        
                                                   2010 

 
2011  

Vaginal % Cesáreo % Ign % Total Vaginal % Cesáreo % Ign % Total 
 
 
Domingos 
Martins 
 189 

 
44,47 

 
236 

 
55,5 

 
0 
 

0,0 
 

425 
 

173 
 

41,99 
 

238 
 

57,77 
 

1 
 

0,24 
 

412 
 

Região 
Metropolitana 
 

11854 
 

40,05 
 

17734 
 

59,9 
 

12 
 

0,0 
 

29600 
 

10951 
 

36,00 
 

19432 
 

63,88 
 

36 
 

0,12 
 

 
 
 

30419 
 

Espírito Santo 
 

 
 
 

20.315 
 

39,16 
 

31.541 
 

60,8 
 

23 
 

0,0 
 

51.879 
 

18.779 
 

35,38 
 

34.125 
 

64,29 
 

174 
 

0,33 
 

53.078 
 

 
Fonte: SINASC 2013. 
 
 

 Nascidos Vivos de Mães adolescentes (10 a 19 anos). 
 
 
A gravidez na adolescência não é um fenômeno novo e nem especifico de um estrato social, 

contudo parece ser mais prevalente nas classes mais desfavorecidas. Constituem fatores de risco o 

abandono escolar, o baixo nível de escolaridade da adolescente, a ausência de planos futuros, e a 

repetição de modelo familiar (mãe também adolescente). Outras características que também pode 

ser associadas seriam o início precoce da atividade sexual, a baixa auto-estima, o abuso de álcool e 

drogas, o desconhecimento a respeito da sexualidade e o uso inadequado da contracepção. 

Dependendo do contexto social em que está inserida a adolescente, a gravidez pode ser encarada 

como evento normal, não problemático, aceito dentro das suas normas e costumes (RODRIGUES, 

2010). 
 



 
 

Ainda segundo Rodrigues (2010), a gravidez na adolescência, habitualmente mal vigiada, tem sido 

associada à maior morbilidade materna e fetal podendo interferir negativamente no desenvolvimento 

pessoal e social sendo considerado um problema de saúde pública. As complicações mais 

associadas com a gravidez na adolescência são a pré-eclampsia, a anemia, as infecções, o parto 

pré-termo, as complicações no parto e puerpério e perturbações emocionais bem como as 

consequências associadas à decisão de abortar. 
 
 
Tabela 16: Número e Percentual de Nascidos Vivos de Mães adolescentes (10 a 19 anos), 
segundo município de residência da Região Metropolitana de Saúde/ES. 2010 e 2011. 
 
 
 
Município 
Residência 

                                                    2010                                                   2011 
10 a 
14 

anos 
% 

15 a 
19 

anos 
% 

10 a 
19 

anos 
% 

Total 
de 

partos 

10 a 
14 

anos 
% 

15 a 
19 

anos 
% 

10 a 
19 

anos 
% 

Total 
de 

partos 
 
Domingos 
Martins 
 

0 0,00 57 13,41 57 13,41 425 1 0,24 67 16,26 68 16,50 412 

 
Região 
Metropolitana 
 

188 0,64 4722 15,95 4910 16,59 29600 204 0,67 4781 15,72 4985 16,39 30419 

 
Espírito Santo 
 

404 0,78 8.673 16,72 9077 17,50 51.879 387 0,73 8.707 16,40 9094 17,13 53.078 

 
Fonte: SINASC. 2013 
 
 
 

 Percentual de nascidos vivos de mãe com 7 ou mais consultas de pré-natal.  
 

A assistência pré-natal de qualidade é fundamental para redução da mortalidade materna e 

perinatal. Garantir uma assistência adequada significa prevenir, diagnosticar e tratar os eventos 

indesejáveis na gestação, visando ao bem-estar da gestante e seu concepto, além de orientar para 

evitar problemas específicos do parto, ou mesmo, determinados cuidados imediatos ao recém-

nascido (KOFFMAN & BONADIO, 2005).  

 

Segundo informações da “AERTS DRG - Investigação dos óbitos perinatais e infantis: seu uso no 

planejamento de políticas públicas de saúde”, no Brasil, em relação à qualidade da atenção pré-

natal, observa-se uma realidade cuja cobertura adequada, por si só, não garante bons resultados na 

redução dos coeficientes de mortalidade materna por causas obstétricas indiretas e mortalidade 

perinatal precoce (KOFFMAN & BONADIO, 2005). 

 

 

 



 
 

Gestantes que freqüentam serviços de atenção pré-natal apresentam menos doenças e seus filhos 

têm um melhor crescimento intra-uterino, menor mortalidade perinatal e infantil. O número de 

consultas realizadas durante o pré-natal também está diretamente relacionado à melhores 

indicadores de saúde materno-infantil (RASIA & ALBERNAZ, 2008). 
 

Tabela 17: Percentual de nascidos vivos de mãe com 7 ou mais consultas de pré-natal do 
município de Domingos Martins, da Região Metropolitana de Saúde e do Espírito Santo, 2011. 
 
 

Município 
Residência Nenhuma 1-3 vezes 4-6 vezes 7 e + 

vezes Ignorado Total 
7 ou + 

consultas 
(%) 

 
Domingos 
Martins  
 06 08 126 270 02 412 65,53 
 
Região 
Metropolitana 
 700 1745 8436 19247 291 30419 63,27 
 
Espírito Santo 
 1.653 3.091 15.219 32.538 577 53.078 61,30 
 
Fonte: MS/DATASUS/SINASC 
 
O Ministério da Saúde aponta como meta 65% de Nascidos Vivos de mães com sete ou mais 

consultas de pré-natal. Em 2011, a média percentual do Estado foi de 61,30% e a da região 

metropolitana atingiu 63,27% abaixo da meta proposta. Vale ressaltar que o município de Domingos 

Martins atingiu um percentual de 65,53% acima da média regional/estadual, atingindo a meta 

nacional proposta.  

 

3.2 MORBIDADE  

O perfil de morbidade da população brasileira é caracterizado pela crescente prevalência e 

incidência das doenças crônicas não transmissíveis, pela persistência de doenças transmissíveis 

que já poderiam ter sido eliminadas, coexistindo com as transmissíveis classificadas como 

emergentes e reemergentes, bem como pela alta carga de acidentes e violências. 

3.2.1 Doenças e Agravos não Transmissíveis 

As Doenças Crônicas Não Transmissíveis – DCNT são um dos maiores problemas de saúde pública 

da atualidade. Estimativas da Organização Mundial de Saúde – OMS mostram que as DCNT são 

responsáveis por 63% de todas as 36 milhões de mortes ocorridas no mundo em 2008 (WHO, 

2011a). No Brasil, as DCNT são igualmente importantes, sendo responsáveis, em 2007, por 72% do 

total de mortes, com destaque para as doenças do aparelho circulatório (31,3% dos óbitos), 



 
 

neoplasias (16,3%) e diabetes (5,2%) (SCHMIDT et al, 2011), correspondendo a 75% dos gastos 

com atenção à saúde no Sistema Único de Saúde (SUS). Séries históricas de estatísticas de 

mortalidade disponíveis para as capitais dos estados brasileiros indicam que a proporção de mortes 

por DCNT aumentou em mais de três vezes entre 1930 e 2006 (MALTA et al, 2006). 

 

As doenças crônicas, como a hipertensão arterial e a diabetes mellitus, assumiram ônus crescente 

e preocupante em decorrência das transições demográfica, nutricional e epidemiológica ocorridas 

nas últimas décadas no Brasil. Estudos epidemiológicos brasileiros, realizados a partir da medida 

casual da pressão arterial, registram prevalências de hipertensão de 40% a 50% entre adultos com 

mais de 40 anos de idade. A diabetes mellitus é considerada atualmente uma epidemia mundial, 

tornando-se grande desafio para todos os sistemas de saúde. O grande impacto econômico da 

diabetes decorre também dos crescentes custos do tratamento e, sobretudo, das complicações, 

como a doença cardiovascular, a diálise por insuficiência renal crônica e as cirurgias para 

amputações de membros inferiores. No Brasil, a diabetes e a hipertensão arterial constituem a 

primeira causa de hospitalizações no SUS.  

 

No município de Domingos Martins a realidade não é diferente, visto que os adultos e idosos com 

patologias crônicas têm dificuldades de acesso e de continuidade do cuidado nas UBS, embora haja 

iniciativas recentes em relação ao acolhimento dos idosos. O HIPERDIA (Programa de Hipertensão 

e Diabetes) possui uma parte da população do Município cadastrada e devidamente acompanhada. 

De acordo com o SIS-HIPERDIA( Sistema de informação do HIPERDIA), no primeiro semestre de 

2013, foram  cadastrados  3 289 pacientes sendo: 2 689 hipertensos (81%), 138 hipertensos e 

diabéticos Tipo 1, 388 hipertensos e diabéticos Tipo 2 , 32 diabéticos Tipo 1  e 34  Tipo 2. 

 

 Sabe-se que as principais doenças crônicas não transmissíveis têm em comum alguns fatores 

de risco modificáveis. Estimativas globais da OMS indicam que um conjunto pequeno de fatores de 

risco é responsável pela maioria das mortes por doenças crônicas e por fração substancial da carga 

de doenças devida a estas enfermidades. Entre esses fatores, destacam-se o tabagismo, a 

obesidade, as dislipidemias – determinadas principalmente pelo consumo excessivo de gordura 

animal –, a ingestão insuficiente de frutas e hortaliças e a inatividade física. Na população brasileira, 

esses fatores de risco são mais freqüentes nos homens do que nas mulheres. 

 

 A seguir, são apresentados dados e informações de doenças e agravos que conformam o quadro 

de morbidade na Região Metropolitana do Estado do Espírito Santo, bem como do município de 

Domingos Martins. 

 



 
 

 

Tabela 18- Número e Percentual de internações hospitalares geral, segundo município de 
residência da Região de Saúde Metropolitana – E.Santo, anos  2009 a 2011. 

Município/ 

Região 

2009 2010 2011 

População Físico % População Físico % População Físico % 

Região 
Metropolitana 

1.929.952 99.599 5,16 1.935.393 98.126 5,07 1.955.755 106.300 5,43 

Domingos 
Martins 

32.457 2.058 6,34 31.847 2.108 6,61 31.946 2.419 7,57 

           Fonte: MS/Datasus/Tabwin/SIH 

 

Tabela 19 - Internações Hospitalares por Agravos, no município de Domingos Martins- 
E. Santo, segundo CID- 10, ano 2011. 
 

 
DOENÇAS  CID 10 

MUNICÍPIO 
DE DOMINGOS 

MARTINS 
 Algumas Doenças Infeciosas e Parasitárias 181 
Neoplasias 115 
Doenças do Sangue e dos órgãos  
Hematopoéticos e alguns transtornos Imunitários 25 

Doenças Endócrinas, Nutricionais e Metabólicas 102 
Transtornos Mentais e Comportamentais 36 
Doenças do Sistema Nervoso 58 
Doenças do Olho e Anexos 07 
Doenças do Ouvido e da Apófise Mastóide 07 
Doenças do Aparelho Circulatório 254 
Doenças do Aparelho Respiratório 272 
Doenças Aparelho Digestivo 234 
Doenças da Pele e do Tecido Subcutâneo 61 
Doenças do Sistema Osteomolecular e do Tecido Conjuntivo 63 
Doenças do Aparelho Geniturinário 202 
Gravidez, Parto e Puerpério 403 
Algumas Afecções originadas no Período Perinatal 28 
Malformações Congênitas, Deformidades e Anomalias Cromossômicas 17 
Sintomas, Sinais e Achados Anormais de Exames Clínicos e de 
Laboratórios não classificados em outra parte 10 

Envenenamentos e Algumas outras conseqüências de causa externa 275 
Causas Externas de Morbidade e de Mortalidade - 
Fatores que Influenciam o estado de saúde e o contato com serviços 
de saúde 69 

                    Fonte: MS/DATASUS/TABWIN/SIH 

            

 

 

 



 
 

 

 Tabela 20: Internações Hospitalares por Especialidade, no município de Domingos Martins- 
E. Santo, anos 2010 e 2011.                                      

                  Fonte: MS/Datasus/Tabwin/SIH 

O percentual de internações no período analisado de 2009 a 2011 na Região de Saúde 

Metropolitana está em torno de 5%, conforme tabela 18. Observa-se, ainda, que o município de 

Domingos Martins atingiu mais do que 5% neste mesmo período, sendo que no ano de 2011, este 

percentual subiu para 7,57, nota-se também que as causas sensíveis à Atenção Básica foram as 

mais freqüentes (tabela 19). Vale ressaltar que as internações por lesões de envenenamentos e 

alguma outra conseqüência de causas externas ocupam o primeiro lugar (275 casos), sendo 28% 

dos casos por efeito tóxico de contato c/animais venenosos e com 12% por traumatismos 

intracranianos.  No segundo lugar estão as Doenças do Aparelho Respiratório (272 casos), 

principalmente na faixa etária de < de 1 ano a  14 anos para a Asma e Pneumonia e na faixa etária 

de  40 anos e mais  para  Pneumonia, no terceiro lugar com 254 casos, as doenças do  Aparelho 

Circulatório (na faixa etária de 40 anos e mais), seguida pelas doenças do Aparelho Digestivo com 

234 casos e as doenças do Aparelho Geniturinário com 202 casos. Observam-se também Algumas 

Doenças Infecciosas e Parasitárias com 181 casos.  

A tabela 20 mostra que a demanda por internações hospitalares foi principalmente para as 

especialidades de Clínica Médica, seguida pela Obstetrícia e Clínica Cirúrgica. 
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Domingos 
Martins 

422 429 678 - - - 186 - - 1715 404 535 1110 - - - 226 - - 2275 



 
 

Tabela 21 - Internações Hospitalares do Município de Domingos Martins, ES, segundo os 
principais diagnósticos CID – 010 - Categoria e faixa etária, ano 2011. 
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XV.  Gravidez Parto e Puerpério 

Parto unico espontâneo 00 00 00 124 114 14 00 00 00 252 Total 
parcial (4 
agravos = 

479 
 

Parto unico p/cesariana 00 00 00 107 91 19 00 00 00 217 
Aborto espontâneo 00 00 00 01 00 00 00 00 00 01 
 Falso trabalho de parto 00 00 00 03 05 01 00 00 00 09 

X.   Doenças do Aparelho Respiratório 

Pneumonia p/microorg NE  10 19 11 07 06 14 19 14 109 209 
Total 

parcial (5 
agravos = 

269 
 

Asma 02 07 05 01 00 02 02 01 03 23 
Outr doenc pulmonares obstrutivas 
crônicas 00 00 00 00 00 01 02 14 15 32 

Pneumonia viral NCOP 00 00 00 00 00 00 00 00 01 01 
Pneumonia bacter NCOP 00 00 00 00 00 00 00 01 03 04 

I.   Algumas Doenças Infecciosas e Parasitárias 

Dengue 00 00 03 16 13 09 11 08 04 64 
Total 

parcial (6 
agravos 

=125 
 

Infecc intestinais virais outr e as NE 00 01 00 00 00 00 00 00 00 01 
Infecc bacter de local NE 02 09 07 03 03 03 05 07 11 50 
Outr infecc por salmonella 0 03 06 02 01 00 02 00 030 00 
Hepatites virais NE 00 00 00 00 02 01 03 01 00 07 
Sífilis congênita  03 00 00 00 00 00 00 00 00 03 

IX.  Doenças do Aparelho Circulatório 

Insuficiência  cardíaca 00 00 00 00 00 03 04 09 51 67 Total 
parcial (5 
agravos 

=146 
 

Varizes dos membros inferiorers 00 00 00 01 06 11 15 11 02 46 
 Hipertensão essencial 00 00 00 02 01 06 01 03 06 19 
Infarto agudo do miocárdio 00 00 00 00 00 00 01 03 05 09 
Angina pectoris 00 00 00 00 00 00 01 01 03 05 

XI.  Doenças do aparelho digestivo 

Fibrose e cirrose hepáticas  00 00 00 00 01 04 01 04 02 12 
Total 

parcial (5 
agravos 

=66 

Hernia inguinal 00 00 01 01 06 02 07 04 09 30 
Úlcera gástrica 00 00 00 00 01 00 00 01 01 03 
Colecistite 00 00 00 00 00 02 01 00 05 08 
Hernia umbilical 00 00 02 02 01 03 01 00 04 13 

XIV. Doenças do Aparelho Geniturinário 

Sindrome nefrite NE 00 00 00 03 03 03 03 02 02 16 
Total 

parcial (5 
agravos 

=95 

Cistite 00 00 00 00 01 00 00 00 00 01 
Outros transtornos do trato urinário 01 00 00 20 15 10 06 09 15 76 
Insuficiência renal aguda 00 00 00 00 00 00 00 00 01 01 
Calculose do rim e do ureter 00 00 00 00 01 00 00 00 00 01 

XIX. Lesões Envenenamento e Algumas outras Consequências de Causas Externas 

Trauma intracraniano 00 00 00 00 00 01 00 00 00 01 

Total 
parcial (5 
agravos = 

102 

 Efeito Tóxico de contato com animais 
venenosos. 00 00 05 11 17 14 26 11 06 90 

 Ferimento da cabeça 00 00 00 04 00 00 00 01 00 05 
Ferimento do quadril e da coxa 00 00 00 00 00 01 00 01 03 05 
 Ferimento  envolvendo múltiplas regiões 
do corpo 

00 00 00 00 01 00 00 00 00 01 

   Fonte: MS/Datasus/Tabwin/SIH 



 
 

 
3.2.2 Doenças transmissíveis  

Essas doenças permanecem como importante problema de saúde pública no Brasil tendo em conta 

o impacto sobre a morbidade, a despeito da redução significativa no perfil brasileiro de mortalidade. 

 

 Dengue 
 

A transmissão da dengue no Brasil pode ser acompanhada em períodos distintos: introdução do 

sorotipo Denv  1 no Rio de Janeiro, com expansão para algumas capitais do Nordeste (1986 a 

1993); introdução do sorotipo Denv 2 e registro dos primeiros casos de febre hemorrágica (início dos 

anos 90); introdução do sorotipo Denv 3 no Rio de Janeiro (2000), resultando em uma grande 

epidemia em 2002.. Nos anos seguintes, observou-se um período de baixa endemicidade, com a 

circulação predominante do sorotipo Denv 3. Em 2008, ocorreu uma nova epidemia em todo o País 

devido ao sorotipo Denv 2. Em 2010, ocorreu a maior epidemia já  observada devido ao sorotipo 

Denv 1, com 16 UF (59%) apresentando taxas de incidência acima de 300 casos por 100 mil 

habitantes e uma taxa média para todo o País de 522,1 casos/100 mil habitantes. Em julho de 2010, 

ocorreu a introdução do sorotipo Denv 4 em Roraima e, em 2011, foram notificados casos em vários 

Estados do Brasil.  

 

Nos últimos anos, em virtude da progressiva hiperendemicidade da dengue e a circulação 

simultânea de quatro sorotipos no território nacional, observa-se um aumento na gravidade dos 

casos. Diversos fatores explicam a rápida expansão do mosquito Aedes aegypti pelo território 

brasileiro, destacando-se o acelerado processo de urbanização e a formação de complexos 

aglomerados urbanos, com problemas agudos de abastecimento de água e coleta de lixo, a 

produção excessiva de materiais não biodegradáveis, como descartáveis de plástico e vidro, além 

do aumento do transporte de pessoas e cargas. Associam-se a esse processo as mudanças 

climáticas, que estão alterando sensivelmente o regime de chuvas e temperatura e a falta de 

estrutura dos programas municipais para fazer frente a esses determinantes. A condição ambiental, 

com a disponibilidade de reservatórios para o vetor, é importante fator de ocorrência de casos de 

dengue. 

 

 

 

 

 

 



 
 

 Figura 25: Indicadores epidemiológicos - Dengue - Número de óbitos e taxa de incidência 
hab/ano no Brasil, Região Sudeste, Estado do Espírito Santo e Município de Domingos 
Martins. 

 
Fonte: Sala de Apoio à Estratégica do Ministério de Saúde. 
 

A dengue é um grave problema de saúde pública no Brasil e também no estado do Espírito Santo. 

Dos 20 municípios do Estado considerados prioritários para o Programa Nacional de Controle da 

Dengue, seis são da Região de Saúde Metropolitana: Cariacica, Guarapari, Serra, Viana, Vila Velha 

e Vitória. Em 2011, foram notificados 21.522 casos de dengue de residentes da Região de Saúde 

Metropolitana, a taxa de incidência obtida em 2011 foi de 1.100,45 casos por 100 mil habitantes, 

conforme tabela 22.  
O município de Domingos Martins teve 34 casos de dengue, confirmados no ano de 2011, com taxa 

de incidência de 106,43. 

  



 
 

Tabela 22 - Número de casos e taxa de incidência de dengue (por 100 mil habitantes por 
município – Região de Saúde Metropolitana, ano 2011. 
 

Município da Região Saúde 
Metropolitana 

Casos  
Confirmados População Taxa de Incidência 

 da Dengue 
Afonso Cláudio 27 31.003 87,09 
Brejetuba 1 11.933 8,38 
Cariacica 3.356 350.615 957,18 
Conceição do Castelo 6 11.740 51,11 
Domingos Martins 34 31.946 106,43 
Fundão 44 17.333 253,85 
Guarapari 467 106.582 438,16 
Ibatiba 42 22.608 185,77 
Itaguaçu 23 14.106 163,05 
Itarana 6 10.839 55,36 
Laranja da Terra 7 10.818 64,71 
Marechal Floriano 20 14.421 138,69 
Santa Leopoldina 4 12.223 32,73 
Santa Maria de Jetibá 8 34.591 23,13 
Santa Teresa 10 21.915 45,63 
Serra 6.286 416.028 1.510,96 
Venda Nova do Imigrante 7 20.776 33,69 
Viana 459 65.887 696,65 
Vila Velha 4.490 419.853 1.069,42 
Vitória 6.225 330.526 1.883,36 
Total 21.522 1955743 1.100,45 

Fonte: Sistema de Informação de Agravos de Notificação – SINAN/SESA; IBGE. 

 

Na Região de Saúde Metropolitana foram confirmados 15 óbitos em 2011 e 09 em 2012 por dengue. 

Os municípios de Afonso Claudio e Venda Nova do Imigrante, apesar de não serem considerados 

prioritários para dengue, tiveram a ocorrência de um óbito no ano de 2011 e dois óbitos em 2012, 

respectivamente. Os municípios de Cariacica e Serra apresentaram maior nº de casos de óbitos pela 

doença, nos anos de 2011 e 2012, respectivamente. Em Domingos Martins não houve nenhum óbito 

confirmado por dengue, entretanto, observamos na figura 25 e 26 que a incidência de dengue no 

ano de 2012 aumentou significativamente.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

FIGURA 25 - Incidência de Dengue, SRSV-ES, 2012. 

 

Fonte: SESA-ES 

Figura 26: Indicadores epidemiológicos – dengue,  2012. 

 

Fonte: Sala de Apoio à Estratégica do Ministério de Saúde. 
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 HANSENÍASE 

 

Na Região de Saúde Metropolitana ocorreu uma diminuição da taxa de detecção da hanseníase na 

população geral, no período de 2003 a 2010, contudo em 2011 o indicador iniciou uma ascendência, 

conforme observamos na figura 27. A figura 28 mostra que o mesmo ocorreu com o município de 

Domingos Martins.  

Figura 27 - Série Histórica da taxa de detecção de hanseníase (por 100 mil habitantes  da 
Região de Saúde Metropolitana, ES,  anos 2000 a 2011. 

 

 
                  Fonte: Sistema de Informação de Agravos de Notificação – SINAN/SESA; IBGE. 

 

 Figura 28: Indicadores epidemiológicos no município de Domingos Martins - Hanseníase - 
Taxa por 100.000 hab/ano. 

 
                 Fonte: Sala de Apoio à Estratégica do Ministério de Saúde. 



 
 

 

 

Tabela 23- Taxa de detecção de hanseníase na Região de Saúde Metropolitana (por 100 mil 
habitantes por município) e no município de Domingos Martins, ano 2011. 

 
Município Residência ES 

 
 

Detecção População Taxa de Detecção 

 
Região Metropolitana 
 

525 1.955.743 26,84 

Domingos Martins 
 08 31.946 25,04 

Fonte: Sistema de Informação de Agravos de Notificação – SINAN/SESA. 

 

Observa-se na tabela 23 e figura 29, que a Taxa de detecção de hanseníase na Região de Saúde 

Metropolitana para o ano de 2011, segundo parâmetros do Ministério, mostrou-se muito alta, acima 

de 20,00 a 39,99/100.000 habitantes. No município de Domingos Martins a taxa de detecção foi 

classificada como muito alta, atingindo 25,04.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Figura 29 - Taxa de detecção de casos novos de hanseníase (por 100 mil habitantes – Região 
de Saúde Metropolitana –ES), ano 2011. 
 
 

 

 

Fonte: SESA-ES. 

 

Vale ressaltar que o coeficiente de detecção de hanseníase na população de menores de 15 anos é 

prioridade da política atual de controle da doença no País, por indicar focos de infecção ativos e 

transmissão recente da doença. Frente a isso, os municípios na Região de Saúde Metropolitana que 

apresentam taxas elevadas, necessitam de intervenção prioritária para o controle desse agravo à 

saúde. A figura 30 mostra que a taxa de detecção de casos novos de hanseníase, em menores de 

15 anos, no ano de 2011, do município de Domingos Martins foi classificada como baixa (0 até 1,99).    

 

 

 



 
 

Figura 30 - Taxa de detecção de casos novos de hanseníase, em menores de 15 anos, por 100 
mil habitantes – Região de Saúde Metropolitana -ES, ano 2011. 
 

 
Fonte : SESA-ES 

 

 

 

 

 



 
 

Tabela 24 - Percentual de cura de Hanseníase, do Município de Domingos Martins, E.Santo, 
ano 2011. 
 

 

MUNICÍPIO 

 
HANSENÍASE 

% Cura  
 

Domingos Martins 
 100,00 

Região Metropolitana 
 91,10 

Fonte: www.saude.es.gov.br/Programa Estadual de Controle da Hanseníase e Tuberculose 

O Programa Estadual de Controle da Hanseníase pactuou em 2011 o percentual de 90% de cura 

nas Coortes Paucibacilar (PB, Multibacilar MB).  Observamos na tabela 24 que a Região 

Metropolitana atingiu 91,10% da meta estabelecida.  

O município de Domingos Martins, no ano de 2012, pactuou 90% e atingiu 100% de cura dos casos 

novos de hanseníase diagnosticados nos anos das coortes, estando bem acima da meta Brasil para 

o referido ano, que foi de 85% de cura.   

 

 TUBERCULOSE 

 

No tocante à tuberculose, a análise da série histórica da taxa de incidência da doença no Brasil 

mostra uma tendência de declínio nos últimos 20 anos. Embora observamos no País uma tendência 

de redução na taxa de incidência, há diferenças importantes na comparação desse indicador por 

Unidade Federada (UF) em todos os anos. O percentual de cura para os casos novos bacilíferos de 

tuberculose nos últimos anos ficou em torno de 73%, resultado ainda aquém do recomendado pela 

Organização Mundial da Saúde (OMS, que é de 85%) (Plano nacional de saúde 2012-2015). 

 

Na região Metropolitana do Estado do Espírito Santo, foram notificados 796 casos novos de 

tuberculose no ano de 2011 (TB em residentes da região, apresentando uma taxa de incidência de 

40,7/100.000 habitantes). Na figura 31, observamos que o indicador apresentou uma leve diminuição 

até o ano de 2006, com comportamento variável de elevação e declínio após 2006 até 2011, 

mantendo patamar em torno de 40 casos /100.000hab.   

 

 
 
 
 
 



 
 

Figura 31: Série Histórica da taxa de incidência de tuberculose (por 100 mil habitantes – 
Região de Saúde Metropolitana , E. Santo , período 2000 a 2011. 

 

 
Fonte: SESA-ES  

 

Figura 32: Indicadores epidemiológicos no município de Domingos Martins - Tuberculose - 
Taxa por 100.000 hab/ano. 

 
Fonte: Sala de Apoio à Estratégica do Ministério de Saúde. 

 

Na figura 32, observamos que o indicador de Tuberculose no município de Domingos Martins tem 

um comportamento variável de elevação e declínio após 2003 até 2011, tendo apresentado um 

aumento significativo da taxa de incidência nos anos: 2005; 2009 e 2011. Já a taxa de incidência de 

tuberculose bacilífera  está se mantendo sem grandes variações desde 2009. A taxa de mortalidade 

por tuberculose também se mantém estável desde 2006. 

 

 



 
 

Observamos na Tabela 25, que a Taxa de incidência de Tuberculose no ano de 2011, estava em 

torno de 12,52, sendo considerada baixa se comparada aos municípios de Cariacica, Viana, Vitória, 

Vila Velha e Serra que possuem elevadas taxas de incidência de Tuberculose. 

 

Tabela 25 - Número de casos e taxa de incidência de tuberculose (por 100 mil habitantes, 
segundo município de residência da Região Metropolitana de Saúde, E.Santo, ano 2011. 
 

MUNICÍPIO INCIDÊNCIA 
TUBERCULOSE 

POPULAÇÃO 
2011 

TAXA 
INCIDÊNCIA 

Afonso Cláudio 05 31.003 16,13 
Brejetuba 02 11.933 16,76 
Cariacica 179 350.615 51,05 
Conceição do Castelo 01 11.740 8,52 
Domingos Martins 04 31.946 12,52 
Fundão 03 17.333 17,31 
Guarapari 26 106.582 24,39 
Ibatiba 01 22.608 4,42 
Itaguaçu 03 14.106 21,27 
Itarana 01 10.839 9,23 
Laranja da Terra 01 10.818 9,24 
Marechal Floriano 01 14.421 6,93 
Santa Leopoldina 00 12.223 0,00 
Santa Maria de Jetibá 04 34.591 11,56 
Santa Teresa 02 21.915 9,13 
Serra 186 416.028 44,71 
Venda Nova do Imigrante 01 20.776 4,81 
Viana 27 65.887 40,98 
Vila Velha 178 419.853 42,40 
Vitória 171 330.526 51,74 
Região Metropolitana  796 1.955.743 40,70 

                               Fonte; Sistema de Notificação de Agrafos - SINAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Figura 33- Taxa de incidência de tuberculose (por 100 mil habitantes – Região Saúde 
Metropolitana, E. Santo, ano 2011. 
 

 
          Fonte: Sistema de Informação de Agravos de Notificação – SINAN/SESA. 

 



 
 

 

Tabela 26 - Percentual de cura de Tuberculose, do município Domingos Martins, E.Santo, ano 
2011. 

 
MUNICÍPIO 

 
TUBERCULOSE  

% Cura  
 

 
Domingos Martins 
 

100,00 

 
Região Metropolitana 
 

78,00 

Fonte: www.saude.es.gov.br/Programa Estadual de Controle da Hanseníase e Tuberculose 

Quanto à taxa de cura da Tuberculose, a Região Metropolitana não atingiu a meta pactuada de 85%, 

alcançando somente 78,00%. Isto ocorreu em razão do desempenho dos municípios que não 

conseguiram atingir a meta estipulada.  

O Município de Domingos Martins pactuou 85% de cura de casos novos de tuberculose pulmonar 

bacilífera no ano de 2012 e atingiu 100%, estando acima da meta Brasil para o referido ano, que foi 

≥85% de cura. 

 HIV/AIDS 

De acordo com parâmetros estabelecidos pela OMS, a epidemia de Aids no Brasil é concentrada, ou 

seja: apresenta taxa de prevalência da infecção pelo HIV menor que 1% entre parturientes 

residentes em áreas urbanas e maior que 5% em subgrupos populacionais sob maior risco para 

infecção pelo HIV (Plano Nacional de Saúde 2012/2015).  

A taxa de prevalência da infecção pelo HIV, na população de 15 a 49 anos de idade, mantém-se 

estável em aproximadamente 0,6% desde 2004 (0,4% entre as mulheres e 0,8% entre os homens). 

No entanto, em subgrupos populacionais sob maior risco, estudos realizados em 2008 e 2009 

estimaram taxas de prevalências de HIV de 5,9% entre usuários de drogas ilícitas, de 12,6% entre 

homens que fazem sexo com homens e de 4,9% entre mulheres profissionais do sexo (BRASIL, 

2010). Em média, são identificados 35 mil novos casos de Aids por ano no Brasil. A taxa de 

incidência vem apresentando tendência à estabilização, em patamares elevados, nos últimos anos, 

atingindo, em 2010, 20,1 por 100 mil habitantes.  

Observamos na figura 34 e 35 que a proporção de casos de Aids no Estado do Espírito Santo e no 

município de Domingos Martins, vem apresentando também um comportamento com tendência à 

estabilização.  

 
 



 
 

Figura 34: Indicadores Epidemiológicos -Aids- Taxa por 100.000 hab/ano no Espírito Santo. 
 

 
 
Fonte: Sala de Apoio à Estratégica do Ministério de Saúde. 
 
 
Figura 35: Indicadores Epidemiológicos -Aids- Taxa por 100.000 hab/ano no município de 
Domingos Martins. 
 

 
 
Fonte: Sala de Apoio à Estratégica do Ministério de Saúde. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 SÍFILIS CONGÊNITA 

 
O aumento da proporção de casos de sífilis congênita deixa claro que a doença continua sendo um 

grande problema de saúde pública no Brasil. Na figura 36 observamos a taxa de incidência em 

gestante e em menores de 01 ano registrados no Brasil, na região Sudeste, no estado do Espírito 

Santo e no município de Domingos Martins, no período de 2001 a 2011. 

 

Figura 36: Indicadores epidemiológicos - Sífilis Congênita - Taxa por 1.000 NV /ano 
registrados no Brasil, na região Sudeste, no estado do Espírito Santo e no Município de 
Domingos Martins, no período de 2001 a 2011 
 

 
Fonte: Sala de Apoio à Estratégica do Ministério de Saúde 
 
 
 
 
 



 
 

 
 HEPATITES VIRAIS 
 

 
Quanto às hepatites virais, de modo geral, observa-se no Brasil redução do número de casos 

confirmados de hepatite A e aumento dos casos das hepatites B, C e D. Em 2009, verificou-se que 

as maiores taxas de detecção de hepatite A e B estavam nas regiões Norte e Centro-Oeste, 

enquanto que a região Sudeste apresentou as maiores taxas de hepatite C, detendo 69,3% dos 

casos.(Plano nacional de saúde 2012/2015).   

 

 Figura 37: Taxa de Detecção de Indicadores epidemiológicos –Hepatite B-Taxa por 
100.000hab/ano, registrados no Brasil, Região Sudeste, Estado do Espírito Santo e município 
de Domingos Martins, período de 2001 a 2011.   

 
Fonte: Sala de Apoio à Estratégica do Ministério de Saúde 
 
 
Na figura 37 observamos que a taxa de detecção da hepatite B no município de Domingos Martins 

teve um aumento significativo no ano de 2003 com 12 casos e no ano de 2009 com 08 casos, 

possuindo um registro de elevadas taxas de detecção, sendo respectivamente, 37,56 e 24,64. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
Figura 38: Taxa de Detecção de Indicadores epidemiológicos –Hepatite C -Taxa por 
100.000hab/ano, registrados no Brasil, Região Sudeste, Estado do Espírito Santo e município 
de Domingos Martins, período de 2001 a 2011.  

 
Fonte: Sala de Apoio à Estratégica do Ministério de Saúde 
 
Na figura 38 observamos que a taxa de detecção para hepatite C é baixa, sendo registrado 01 caso 

em 2006 e 01 em 2008.  

No tocante aos indicadores epidemiológicos da hepatite C, no município de Domingos Martins, 

observamos na figura 39 que eles estão apresentando um comportamento variável de elevação e 

declínio após 2005 até 2009, mantendo estável a taxa de detecção na faixa etária de 30 a 69 anos 

no período de 2009 a 2011 e uma elevação significativa na taxa de mortalidade no período de 2010 

a 2011. .   
Figura 39: Indicadores epidemiológicos –Hepatite C -Taxa por 100.000hab/ano, registrados no 
município de Domingos Martins, período de 2001 a 2011. 

 
 
Fonte: Sala de Apoio à Estratégica do Ministério de Saúde 



 
 

 
 

 Malária  
 
Quanto à malária, a sua transmissão autóctone está concentrada na Amazônia brasileira, que 

registra 99,7% dos casos no País. Desde o estabelecimento dos objetivos do milênio em 2000, a 

incidência da doença apresentou uma tendência geral de decréscimo, a despeito das grandes 

variações ao longo deste período. Em 2010, a incidência de malária foi de 13,5 casos por 1.000 

habitantes, com o registro de 332.824 casos da doença no Brasil (Plano Nacional de Saúde 

2012/2015). 

 

Fatores como a ocupação territorial e as oscilações climáticas têm impacto na transmissão da 

doença. Contudo, o seu controle está relacionado à sustentabilidade de ações bem direcionadas e 

realizadas de forma adequada. Nesse sentido, o uso dos sistemas de informação e o monitoramento 

da situação epidemiológica permitem o planejamento das medidas de controle ajustadas às 

necessidades de cada localidade. A implantação de rede para diagnóstico e tratamento reduz o 

número de casos graves e óbitos, além de ter impacto importante na diminuição da transmissão.  

 

Na figura 40, nota-se os indicadores epidemiológicos relacionados à malária no município de 

Domingos Martins-ES e suas variações. 

 

Figura 40: Indicadores epidemiológicos –Malária- Domingos Martins-ES. 

 

Fonte: Sala de Apoio à Estratégica do Ministério de Saúde 
 
 



 
 

 
 Meningite 
 

 
Em relação à meningite causada por hemófilos, após a introdução da vacina contra o Haemophilus 

influenzae tipo b (Hib), em 1999, houve no Brasil uma diminuição de mais de 90% na ocorrência de 

casos entre os menores de cinco anos de idade (Plano Nacional de Saúde 2012/2015). 

Observamos na figura 41 que a taxa de incidência também vêm diminuindo desde 2005 no 

município de Domingos Martins, enquanto a taxa de incidência, em menores de 05 anos, mantém-se 

estável. 

Figura 41: Indicadores epidemiológicos – Meningite Bacteriana- Taxa por 100.000 hab/ano no 
municipio de Domingos Martins. 

 

Fonte: Sala de Apoio à Estratégica do Ministério de Saúde 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Figura 42: Indicadores operacionais – Meningite Bacteriana- percentual entre casos novos no 
municipio de Domingos Martins.  

 

Fonte: Sala de Apoio à Estratégica do Ministério de Saúde 
 

 ESQUISTOSSOMOSE 
 
A esquistossomose está distribuída mais intensamente no País numa faixa de terras contínuas, ao 

longo de quase toda a costa litorânea da região Nordeste, a partir do Rio Grande do Norte, incluído 

os estados da Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe e Bahia, onde se interioriza alcançando 

Minas Gerais, além do Espírito Santo, na região Sudeste, seguindo o trajeto de importantes bacias 

hidrográficas. 

 

A esquistossomose é uma doença relacionada à falta de saneamento básico e a educação sanitária 

da população residente. O Espírito Santo é um dos estados da federação que apresenta os maiores 

índices desta doença, abrigando 21 municípios endêmicos, sendo o município de Domingos Martins 

um deles, conforme observamos na figura 43. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

FIgura 43 - Taxa de incidência de esquistossomose (por 100 mil habitantes – Região de Saúde 
Metropolitana, ano 2011).

 
Fonte: SESA -ES 



 
 

 

Tabela 27 - Prevalência de esquistossomose mansônica em áreas endêmicas, segundo município de 
residência da Região Metropolitana de Saúde, E.Santo, anos 2011 e 2012. 

MUNICÍPIOS 

POPULAÇÃO 
EXAMINADA Nº POSITIVOS % POSITIVOS 

2011 2012 2011 2012 2011 2012 

Afonso Cláudio 6011 6005 481 344 8,00 5,73 
Brejetuba 1729 777 66 33 3,82 4,25 
Cariacica - - - - - - 
Conceição do Castelo 2460 506 69 15 2,80 2,96 
Domingos Martins 1083 1318 30 15 2,77 1,14 
Fundão -   -   - - 
Guarapari 1690 99 36 10 2,13 10,10 
Ibatiba 925 195 8 0 0,86 0,00 
Itaguaçu 194 91 9 2 4,64 2,20 
Itarana 2199 1693 54 41 2,46 2,42 
Laranja da Terra 1141 2456 43 79 3,77 3,22 
Marechal Floriano 829 1481 24 13 2,90 0,88 
Santa Leopoldina - - - - - - 
Santa Maria de Jetibá 2593 2097 82 69 3,16 3,29 
Santa Teresa 2369 2217 50 21 2,11 0,95 
Serra - - - - - - 
Venda Nova do Imigrante 1101 210 9 11 0,82 5,24 
Viana - - - - - - 
Vila Velha - - - - - - 
Vitória - - - - - - 
Região Metropolitana 24324 19145 961 653 3,95 3,41 

Fonte: SIS-PCE 

 

A prevalência total da região metropolitana foi de 3,95%, considerada satisfatória nessas áreas. 

Apenas o município de Afonso Cláudio apresentou uma prevalência na população examinada de 

8,00%, acima do parâmetro de 5,00% que é preconizado pelo Ministério da Saúde. Em 2012 o total 

de portadoras de esquistossomose foi de 653 pessoas e a prevalência total da Região foi de 3,41%.  

Vale ressaltar que o estado do Espírito Santo não é considerado área endêmica para a doença, 

portanto, os casos notificados no SINAN são aqueles que apresentam forma grave da doença ou 

aqueles em que os municípios não realizam busca ativa de casos por meio dos inquéritos 

coproscópicos (áreas sem transmissão e os casos de residentes são notificados pela rede básica de 

saúde. Para o parâmetro de prevalência da doença o Sistema de Informação do Programa de 

Controle da Esquistossomose (SIS-PCE é o sistema formal utilizado). 



 
 

O município de Domingos Martins atingiu o parâmetro de 2,77% em 2011 reduzindo para 1,14% em 

2012.  

3.2.3 Doenças emergentes e reemergentes  

 

Desde o início da década de 80, algumas doenças infecciosas vêm sendo detectadas ou foram 

reintroduzidas no Brasil, destacando-se a Aids (1980), a dengue (1982), a cólera (1991) e a 

hantavirose (1993). Devido à influência principalmente dos viajantes, continua como prioridades: 

manter eliminados o sarampo e a cólera, evitar a entrada do Chikungunya (arbovírus também 

transmitido por meio do Aedes aegypti); e reduzir a disseminação do sorotipo Denv-4 para dengue 

(Plano Nacional de Saúde 2012/2015).   

 

A detecção precoce, a prevenção, a análise das principais características epidemiológicas e a 

resposta coordenada a esses eventos são etapas fundamentais para prevenir a propagação 

nacional/internacional das doenças emergentes e reemergentes, de modo a evitar, reduzir ou 

eliminar a disseminação na população.  

 

No Brasil, a partir de abril de 2009, na pandemia de influenza, foram notificados 88.464 casos de 

Síndrome Respiratória Aguda Grave (Srag). Desses, 50.482 foram confirmados para influenza 

pandêmica (H1N1)-2009. As regiões Sul e Sudeste foram responsáveis pelo maior número de casos 

de Srag confirmados (94%) naquele ano; o número de óbitos registrados no País foi de 2.060, o que 

representou uma taxa de mortalidade de 1,1/100 mil habitantes. A maior taxa de mortalidade foi na 

região Sul (2,8/100 mil habitantes), seguida pela Sudeste (1,2/100 mil habitantes). Em 2010, 

segundo os dados do Sinan on-line influenza, foram notificados 9.383 casos de Srag hospitalizados 

e, destes, 10,4% foram confirmados para influenza pandêmica (H1N1)-2009. A região Sudeste 

apresentou a maior proporção de casos notificados (47,3%). Entretanto, a Sul registrou a maior 

proporção de casos confirmados (37,4%) (Plano Nacional de Saúde 2012/2015).   

 

Assinale-se que, com relação às doenças transmissíveis, o Brasil vem apresentando avanços 

importantes no seu controle e na capacidade de resposta, principalmente quanto àquelas 

relacionadas à transmissão hídrica e às imunizáveis. Contudo, ainda persistem aglomerados de 

doenças relacionadas à pobreza – como esquistossomose, filariose, tracoma – que apresentam 

tecnologias disponíveis de controle e que se concentram em bolsões de populações pobres, bem 

como doenças crônicas, como tuberculose e hanseníase, que necessitam de um maior esforço nas 

ações de controle. Acrescem-se as doenças negligenciadas relacionadas às carências nutricionais 

específicas, que ainda requerem atenção, como é o caso do beribéri, causada pela deficiência da 

vitamina B1.  



 
 

Finalmente, persistem os desafios para as doenças emergentes e reemergentes que integrarão o 

cenário epidemiológico brasileiro e que suscitam a necessidade de uma melhoria contínua, por parte 

do sistema de vigilância do País e na sua capacidade de resposta as urgências epidemiológicas.  

 

No município de Domingos Martins as doenças emergentes e reemergentes também integram o 

cenário epidemiológico, necessitando de vigilância continua.     

 
3.3 Mortalidade Geral  

Em termos Nacionais, segundo dados relativos a 2008, as doenças do aparelho circulatório foram à 

primeira causa de óbitos, responsáveis por quase 30% de todas as mortes. Nas regiões Sudeste e 

Sul, as neoplasias ocuparam o segundo lugar, enquanto as causas externas responderam por esta 

posição nas regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste. Pouco mais de 44% dos óbitos ocorreram na 

faixa etária de 70 ou mais anos de idade. 

 

Em termos Estaduais, observamos abaixo as figuras e tabelas que mostram as causas de 

mortalidade na região metropolitana do Estado do Espírito Santo, região de saúde da qual o 

município de Domingos Martins faz parte.         

 
 Mortalidade proporcional por idade, Região Metropolitana de Saúde – Espírito Santo. 
 

A Curva de Nelson de Moraes (figura 43), construída para a região Metropolitana, com os dados 

referentes ao ano de 1991, 2000 e 2010. Evidencia-se a melhoria das condições de vida da 

população, com redução da mortalidade na faixa etária menor de um ano e aumento da proporção 

de óbitos na faixa etária maior de 50 anos.  Em relação à mortalidade geral, a Região Metropolitana 

apresenta índices mais baixos do Estado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
 

Figura 44: Mortalidade proporcional por idade, Região Metropolitana de Saúde – Espírito 
Santo, 1991, 2000, 2010. 

 

 

 
Fonte: Sistema de Informação de Mortalidade – SIM/ SESA. 
 
 
As Doenças do Aparelho Circulatório são as principais causas de óbito na região metropolitana, 

conforme Tabela 28, representando aproximadamente 1/3 (3.238) de todos os óbitos por causas 

definidas ocorridos em 2011. As Causas Externas aparecem em segundo lugar na ordenação das 

causas de óbito, com 18,45% (2.103) do total de óbitos. A terceira maior causa dos óbitos são as 

Neoplasias, com 17,98% (2.049) dos óbitos. Entretanto, analisando a mortalidade proporcional 

segundo sexo, as causas externas são as primeiras causas entre os homens e a quinta entre as 

mulheres. 

 

 

 

 

 

 



 
 

Tabela 28 - Mortalidade Proporcional por Causa, segundo sexo da Região de Saúde Metropolitana, ano 
2011. 

Causas Capítulos Masculino Feminino Total 
Doenças do aparelho 
circulatório 1678 24,96% 1560 33,43% 3238 28,41% 

Causas externas 
(acidentes, homicídios 
e suicídios 

1771 26,34% 
 330 7,07% 2103 18,45% 

Neoplasias (tumores 1123 16,70% 926 19,84% 2049 17,98% 

Doenças do aparelho 
respiratório 501 7,45% 477 10,22% 978 8,58% 

Doenças endócrinas 
nutricionais e 
metabólicas 

239 3,55% 342 7,33% 581 5,10% 

Doenças do aparelho 
digestivo 343 5,10% 217 4,65% 560 4,91% 

Algumas doenças 
infecciosas e 
parasitárias 

265 3,94% 153 3,28% 418 3,67% 

Doenças do sistema 
nervoso 148 2,20% 227 4,86% 375 3,29% 

Doenças do aparelho 
geniturinário 128 1,90% 125 2,68% 253 2,22% 

Algumas afecções 
originadas no período 
perinatal 

119 1,77% 77 1,65% 199 1,75% 

Causas Mal Definidas 137 2,04% 56 1,20% 193 1,69% 
Transtornos mentais e 
comportamentais 132 1,96% 43 0,92% 175 1,54% 

Malformações 
congênitas e 
anomalias 
cromossômicas 

82 1,22% 53 1,14% 135 1,18% 

Doenças do sistema 
osteomuscular e tecido 
conjuntivo 

20 0,30% 34 0,73% 54 0,47% 

Doenças sangue 
órgãos 
hematopoiéticos e 
transtornos imunitários 

19 0,28% 12 0,26% 31 0,27% 

Doenças da pele e do 
tecido subcutâneo 16 0,24% 15 0,32% 31 0,27% 

Gravidez parto e 
puerpério 0 0,00% 19 0,41% 19 0,17% 

Doenças do olho e 
anexos 2 0,03% 0 0,00% 2 0,02% 

Doenças do ouvido e 
da apófise mastóide 1 0,01% 1 0,02% 2 0,02% 

Total 6724 100,00% 4667 100,00% 11396 100,00% 
                          Fonte: Sistema de Informação de Mortalidade – SIM/SESA. 

No município de Domingos Martins, observamos na Tabela 29, que as Doenças do Aparelho 

Circulatório também são as principais causas de óbito, representando 30.76% (52 óbitos) de todos 

os óbitos por causas definidas ocorridos em 2011. A segunda maior causa dos óbitos são as 

Neoplasias, com 17,70% (30 óbitos) dos óbitos. As Causas externas aparecem em terceiro lugar na 



 
 

ordenação das causas de óbito, com 14,80% (25 óbitos) do total de óbitos, sendo 20 óbitos em 

homens. As Causas Externas incluem os acidentes, homicídios e suicídios.  

 
Tabela 29: Número de Óbitos por Causa, segundo sexo do Município de Domingos Martins, 
ano 2011. 

 

                  

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

 

Na tabela 29 observamos, ainda, que do total de 169 óbitos, ocorridos em 2011, 103 foram na 

população masculina e 65 na população feminina. Estes dados confirmam o que vários estudos 

comparativos entre homens e mulheres têm comprovado que os homens são mais vulneráveis às 

doenças, sobretudo às enfermidades graves e crônicas, e que morrem mais precocemente que as 

mulheres. Apesar da maior vulnerabilidade e das altas taxas de morbimortalidade, os homens não 

Causas Capítulos Masculino Feminino Ignorado Total  
Algumas doenças 
infecciosas e 
parasitárias  

2 
 

1.94% 1 
 

1,53% 0 3 
 

1,77% 

Neoplasias (tumores)  16  
15,53% 14  

21,5% 0 30  
17,70% 

Doenças endócrinas 
nutricionais e 
metabólicas  

10 
 

9,70% 5 
 

7,70% 0 15 
 

8,90% 

Transtornos mentais e 
comportamentais  3  

2,90% 0  
0 0 3  

1,77% 
Doenças do sistema 
nervoso  4  

3,90% 2  
3,07% 0 6  

3,55% 
Doenças do aparelho 
circulatório  32  

31,06% 20  
30,76% 0 52  

30,76% 
Doenças do aparelho 
respiratório  6  

5,82% 9  
13,84% 0 15  

8,90% 
Doenças do aparelho 
digestivo  4  

3,90% 6  
9,23% 0 10  

5,91% 
Doenças sist 
osteomuscular e tec 
conjuntivo  

0 
 

0 1 
 

1,53% 0 1 
 

0,60% 

Doenças do aparelho 
geniturinário  2  

1,94% 1  
1,53% 0 3  

1,77% 
Algumas afec 
originadas no período 
perinatal  

2 
 

1,94 0 
 

0 1 3 
 

1,77% 

Malformações 
congênitas e anomalias 
cromossômicas  

1 
 

0,97% 0 
 

0 0 1 
 

0,60% 

Mal Definidas  1 
 

 
0,97% 1  

1,53% 0 2  
1,20% 

Causas externas 
(acidentes, homicídios 
e suicídios)  

20 
 

19,40% 5 
 

7,70% 0 25 
 

14,80% 

TOTAL 103 100% 65 100% 1 169 100% 



 
 

buscam, como o fazem as mulheres, os serviços de atenção primária, adentrando o sistema de 

saúde pela atenção ambulatorial e hospitalar, o que tem como conseqüência agravo da morbidade 

pelo retardamento na atenção e maior custo para o sistema de saúde. 

 

Segundo os princípios e diretrizes do Ministério da Saúde, a proposição da Política Nacional de 

Atenção Integral à Saúde do Homem visa qualificar a atenção à saúde da população masculina na 

perspectiva de linhas de cuidado que resguardem a integralidade da atenção. Para isso, a Política 

Nacional de Atenção Integral à Saúde do Homem está alinhada com a Política Nacional de Atenção 

Básica – porta de entrada do Sistema Único de Saúde - e com as estratégias de humanização em 

saúde, e em consonância com os princípios do SUS, fortalecendo ações e serviços em redes e 

cuidados da saúde. 

 

Segundo o Ministério de Saúde, o reconhecimento de que a população masculina acessa o sistema 

de saúde por meio da atenção especializada requer mecanismos de fortalecimento e qualificação da 

atenção primária, para que a atenção à saúde não se restrinja à recuperação, garantindo, sobretudo, 

a promoção da saúde e a prevenção a agravos evitáveis. A não procura pelos serviços de atenção 

primária faz com que o indivíduo fique privado da proteção necessária à preservação de sua saúde e 

continue a fazer uso de procedimentos desnecessários se a procura pela atenção houvesse ocorrido 

em momento anterior.  

 

A procura tardia faz com que as doenças sejam diagnosticadas tardiamente e os tratamentos 

necessários sejam longos. Estudos demonstram que os homens têm dificuldade em aderir a 

tratamentos crônicos ou prolongados ou ainda em modificar hábitos. Grande parte da não-adesão às 

medidas de atenção integral, por parte do homem, decorre das variáveis culturais como a crença de 

invulnerabilidade enraizada na cultura patriarcal, sendo a doença um sinal de fraqueza. Além disso, 

os serviços e as estratégias de comunicação privilegiam as ações de saúde para a criança, o 

adolescente, a mulher e o idoso, fazendo o homem sentir-se incomodado no ambiente da unidade 

de saúde. 

 

Outro fator apontado como limitador da procura pelos serviços de atenção primária seria o horário de 

funcionamento coincidente com o de trabalho e a dificuldade de marcação de consultas e exames 

que podem gerar perda de todo o dia de trabalho sem que sua necessidade seja atendida em um 

único dia. Em contrapartida, a maioria das mulheres que procuram as unidades de saúde também 

trabalha, e nem por isso deixam de procurá-las. A compreensão das barreiras sócio-culturais e 

institucionais é importante para propor medidas que melhorem o acesso dos homens aos serviços 



 
 

de atenção primária, que deve ser a porta de entrada ao sistema de saúde, a fim de resguardar a 

prevenção e a promoção como eixos necessários e fundamentais de intervenção. 

Falar em saúde do homem sempre nos remete ao enfoque das doenças urológicas, mas podemos 

observar nos dados demonstrados acima que o maior impacto na saúde da população masculina 

tem haver com as doenças cardiovasculares e as causas externas (violências e acidentes), 

sobretudo nas faixas etárias produtivas para a sociedade e provedoras para as famílias. Faz-se 

necessário que o sistema de saúde se debruce sobre estas questões para que efetivamente esta 

parcela da população tenha seu espaço nas unidades de saúde. 

Tabela 30: Óbito por Faixa Etária segundo Causas Capítulos, município de Domingos Martins, 
2011.  

 
 

Causas Capítulos 

Menor 
de 1 
ano 

1 a 4 
anos 

15 a 
19 

anos 

20 a 
29 

anos 

30 a 
39 

anos 

40 a 
49 

anos 

50 a 
59 

anos 

60 a 
69 

anos 

70 a 
79 

anos 

80 
anos 

e 
mais 

Total  

TOTAL  4 1 2 7 14 12 24 20 38 47 169 
Algumas doenças 
infecciosas e parasitárias  

0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 3 

Neoplasias (tumores)  0 0 0 0 3 3 8 6 9 1 30 
Doenças endócrinas 
nutricionais e metabólicas  

0 0 0 0 0 0 2 2 6 5 15 

Transtornos mentais e 
comportamentais  

0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 3 

Doenças do sistema 
nervoso  

0 1 0 0 0 0 1 0 2 2 6 

Doenças do aparelho 
circulatório  

0 0 0 0 2 3 7 3 11 26 52 

Doenças do aparelho 
respiratório  

0 0 1 0 0 1 0 3 2 8 15 

Doenças do aparelho 
digestivo  

0 0 0 0 2 1 2 3 2 0 10 

Doenças sist 
osteomuscular e tec 
conjuntivo  

0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 

Doenças do aparelho 
geniturinário  

0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 3 

Algumas afec originadas 
no período perinatal  

3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 

Malformações congênitas 
e anomalias 
cromossômicas  

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

Mal Definidas  0 0 0 0 
 

1 0 0 1 0 0 2 

Causas externas 
(acidentes,homicícios e 
suicídios)  

0 0 1 6 5 4 2 2 3 2 25 

 

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

 



 
 

No tocante a faixa etária, observamos na tabela 30 que os óbitos por Aparelho Circulatório e 

neoplasias são comuns na faixa etária de 50 anos e mais, seguida pelos óbitos de causas externas 

comuns na faixa etária de 20 a 39 anos. 

 

Tabela 31: Óbito por Ano do Óbito, segundo Causas Capítulos, Município Domingos Martins 
Período: 2011-2012. 

Causas Capítulos 2011 2012 Total  

TOTAL  169 184 353  

Algumas doenças infecciosas e parasitárias  3 2 5  

Neoplasias (tumores)  30 40 70  

Doenças endócrinas nutricionais e metabólicas  15 10 25  

Transtornos mentais e comportamentais  3 5 8  

Doenças do sistema nervoso  6 5 11  

Doenças do aparelho circulatório  52 54 106  

Doenças do aparelho respiratório  15 25 40  

Doenças do aparelho digestivo  10 3 13  

Doenças da pele e do tecido subcutâneo  0 3 3  

Doenças sist osteomuscular e tec conjuntivo  1 2 3  

Doenças do aparelho geniturinário  3 7 10  

Algumas afec originadas no período perinatal  3 6 9  

Malformações congênitas e anomalias cromossômicas  1 1 2  

Mal Definidas  2 1 3  

Causas externas (acidentes,homicícios e suicídios)  25 20 45  

 

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

 

A Tabela 31 mostra o número de óbito por ano de óbito, segundo causas e capítulo, no município de 

Domingos Martins, referente ao período de 2011-2012, observa-se um aumento do número de óbitos 

relacionados com as Doenças do aparelho circulatório, que continuam ocupando o primeiro lugar, 

seguida das Neoplasias, com o segundo lugar e as doenças do aparelho respiratório, que passam a 

frete das causas externas. Vale destacar que valores acima, referentes aos óbitos do ano de 2012, 

ainda podem sofrer pequenas alterações. 

 

Ressaltamos, ainda, que os óbitos por algumas afecções originadas no período perinatal dobraram 

no referido período, passando de 03 em 2011 para 06 em 2012.  

 

 



 
 

3.3.1 Mortalidade infantil 

 

Ao analisarmos os dados epidemiológicos no Brasil, observamos que a taxa de mortalidade infantil 

(mortalidade de crianças com menos de um ano), encontra-se com tendência decrescente, essa 

redução sustentada nos últimos anos resulta de diversas ações, como: aumento da cobertura 

vacinal da população e introdução de novas vacinas; utilização da terapia de reidratação oral; 

aumento da cobertura do pré-natal; ampliação dos serviços de saúde; redução contínua da 

fecundidade; melhoria das condições nutricionais da população e ambientais (sobretudo 

fornecimento de água potável e ampliação da oferta de banheiros); aumento da taxa de escolaridade 

das mães e das taxas de aleitamento materno. 

 

No estado do Espírito Santo também há uma tendência decrescente na taxa de mortalidade infantil, 

conforme observamos na figura 45. 

 

Figura 45: Mortalidade infantil do Estado do Espírito Santo referente ao período de 1993 a 
2010.  

 

 
Fonte: SESA-ES 

 



 
 

 

A mortalidade infantil em Domingos Martins reduziu 44%, passando de 25,2 por mil nascidos 

vivos em 2000 para 14,1 por mil nascidos vivos em 2010. Segundo os Objetivos de 

Desenvolvimento do Milênio das Nações Unidas, a mortalidade infantil para o Brasil deve estar 

abaixo de 17,9 óbitos por mil em 2015.  

Tabela 32: Série histórica da mortalidade infantil no município de Domingos Martins-ES. 

Mortalidade - Domingos Martins – ES 
 1991 2000 2010 
Mortalidade até 1 ano de idade (por mil nascidos vivos) 36,7 25,2 14,1 
Mortalidade até 5 anos de idade (por mil nascidos vivos) 
 

42,6 29,3 16,5 

Fonte: Pnud, Ipea e FJP 

Observamos na tabela 33 que o coeficiente de mortalidade infantil da Região Metropolitana e do 

município de Domingos Martins não difere da realidade do Brasil, com tendência decrescente, 

permanecendo como principal componente a Taxa de Mortalidade Neonatal Precoce, conforme 

mostra as tabelas 34 e 35. 

Tabela 33 - Coeficiente de Mortalidade Infantil, município de Domingos Martins-ES e na região 
metropolitana de saúde, 2006 a 2011. 

Região de 
Saúde 

/Município 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 
Óbitos CMI Óbitos CMI Óbitos CMI Óbitos CMI Óbitos CMI Óbitos CMI 

Região 
Metropolitana 393 13,7 365 12,7 383 13,4 333 11,4 333 11,2 337 11,0 

Domingos 
Martins 

04 8,3 07 15,1 03 6,6 04 9,3 02 4,7 04 9,7 

Fonte: SIM; SINASC 

 

Tabela 34 - Série histórica da Mortalidade Infantil e seus componentes (por mil nascidos vivos 
da Região de Saúde Metropolitana) - Espírito Santo, 2006 a 2011. 
 

Período 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Neonatal Precoce 6,92 5,89 6,24 5,43 5,44 5,31 

Neonatal Tardio 2,66 2,73 2,84 2,65 2,36 2,18 

Pós Neonatal 4,16 4,14 4,35 3,37 3,45 3,56 

Infantil 13,74 12,76 13,43 11,44 11,25 11,05 

Fonte: Sistema de Informação de Mortalidade – SIM; Sistema de Informação sobre Nascidos Vivos/ SESA. 

 



 
 

 
Tabela 35 - Mortalidade infantil e seus componentes (por mil Nascidos Vivos, Região de 
Saúde Metropolitana e Município de Domingos Martins) - Espírito Santo, 2011. 

Região de 

Saúde/Município 

Nº óbitos 

infantis 

Nº Nascidos 

vivos 

Taxa 

Mortalidade 

Infantil 

Neonatal 

precoce (<7 

dias) 

Neonatal 

tardia (7 a 27 

dias) 

Pós  neonatal 

(28 a 1 ano) 

Região 
Metropolitana 335 30307 11,05 5,31 2,18 3,56 

Domingos 
Martins 4 412 9,71 7,28 - 2,43 

Fonte: Sistema de Informação de Mortalidade – SIM; Sistema de Informação sobre Nascidos 

 

 Na Tabela 35, observamos ainda, que a taxa da mortalidade infantil na Região Metropolitana e 

também no município de Domingos Martins, para o ano de 2011, é considerada baixa de acordo 

com o padrão estabelecido pela Organização Mundial da Saúde (OMS) de menos de 20 óbitos 

infantis por 1.000 nascidos vivos. Entretanto, o componente Neonatal do Coeficiente de Mortalidade 

Infantil é preponderante, necessitando de intervenções na assistência ao Pré-Natal, Parto e 

atendimento ao recém-nascido para melhoria desse indicador de saúde. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Tabela 36 - Distribuição dos óbitos de menores de um ano da Região de Saúde Metropolitana, 
segundo a causa (Cap. CID 10), Espírito Santo, ano 2011. 

 

Fonte: Sistema de Informação de Mortalidade – SIM/SESA. 

 Nota-se na tabela 36 que as afecções originadas no período perinatal corresponderam a 58,51% 

das causas de óbitos em menores de um ano e 74% dos óbitos no período neonatal. As 

malformações congênitas e anomalias cromossômicas ocuparam o segundo lugar em importância, 

contribuindo com 25,67% dos óbitos infantis no ano de 2011 na região metropolitana de saúde.  

 

 

 

 

 

 

Causas Capítulos < 7 dias 7 a 27 dias 28 dias a 1 ano Total 

Algumas afecções 
originadas no 
período perinatal 

121 36,12% 47 14,03% 28 8,36% 196 58,51% 

Malformações 
congênitas e 
anomalias 
cromossômicas 

39 11,64% 18 5,37% 29 8,66% 86 25,67% 

Doenças do aparelho 
respiratório 

- - - - 14 4,18% 14 4,18% 

Algumas doenças 
infecciosas e 
parasitárias 

1 0,30% - - 9 2,69% 10 2,99% 

Mal Definidas - - 1 0,30% 8 2,39% 9 2,69% 

Causas externas 
acidentes, 
homicídios e 
suicídios 

- - - - 7 2,09% 7 2,09% 

Doenças endócrinas 
nutricionais e 
metabólicas 

- - - - 4 1,19% 4 1,19% 

Doenças do sistema 
nervoso 

- - - - 3 0,90% 3 0,90% 

Doenças sangue 
órgãos 
hematopoiéticos e 
transtornos 
imunitários 

- - - - 2 0,60% 2 0,60% 

Neoplasias tumores - - - - 1 0,30% 1 0,30% 
Doenças do aparelho 
circulatório 

- - - - 1 0,30% 1 0,30% 

Doenças do aparelho 
digestivo 

- - - - 1 0,30% 1 0,30% 

Doenças do aparelho 
geniturinário 

- - - - 1 0,30% 1 0,30% 

Total 161 48,06% 66 19,70% 108 32,24%  00,00% 



 
 

Tabela 37 - Distribuição dos óbitos de menores de um ano do município de Domingos 
Martins, segundo a causa (Cap. CID 10), Espírito Santo, ano 2011. 

 

Causas Capítulos < 7 dias 7 a 27 dias 28 dias a 1 ano Total 

Algumas afecções 
originadas no 
período perinatal 

03 75% 00 00 00 00 03 75% 

Malformações 
congênitas e 
anomalias 
cromossômicas 

00 00 00 00 01 25% 01 25% 

Total 03 75% 00 00% 01 25% 04 100% 
 

Fonte: Sistema de Informação de Mortalidade – SIM/SESA. 

 
Observamos na tabela 37 que do total de óbitos em menores de um ano, no ano de 2011, no 

município de Domingos Martins, 75% foram provenientes de afecções originadas no período 

perinatal, ocupando o primeiro lugar. As malformações congênitas e anomalias cromossômicas 

ocuparam o segundo lugar em importância, contribuindo com 25%.  
 

3.3.2 Mortalidade Materna 
 
Tabela 38 - Série Histórica da Mortalidade Materna (por 100 mil nascidos vivos - Região de 
Saúde – E.S., 2006-2011.  

Região de 
Saúde de 

Residência 
2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Metropolitana  59,42 42,05 59,61 89,35 67,57 49,49 
Norte  65,7 16,39 63,37 33,57 69,34 51,47 
Central  60,84 24,98 36,07 86,43 72,84 49,47 
Sul  22,78 23,82 22,83 59,84 0 106,32 
Total  54,16 33,3 50,09 77,64 57,83 58,84 
 62,91 45,56 63,12 96,23 74,32 49,31 

        Fonte: Sistema de Informação de Mortalidade – SIM/SESA; IBGE. 

 

A taxa de mortalidade materna é considerada elevada em todas as Regiões de Saúde do Estado, 

segundo critérios da OMS, sem tendência de estabilização ou declínio no período demonstrado. No 

ano de 2011, a Região Metropolitana apresentou a menor taxa do Estado, juntamente com a Região 

Central. 

 

 

 



 
 

Tabela 39 - Coeficiente de Mortalidade Materna, segundo Regiões de Saúde – Espírito Santo,  
2009 a 2011.   

Região de Saúde de Residência - PDR 2011 
CMMI 

2009 2010 2011 

Metropolitana 89,35 67,57 49,49 

Norte 33,6 69,3 68,6 

Central 86,4 97,1 49,3 

Sul 59,8 0,0 118,1 

Total 85,4 67,5 68,3 

     Fonte: SIM/SINASC 

Tabela 40: Óbito por ano do óbito ,segundo causas maternas, do município de Domingos Martins, no 
período de 2010 a 2013. 

 

 

 

 

 

 

                                       Fonte: Sistema de Informação de Mortalidade – SIM 

Tabela 41 - Situação da Investigação de Óbitos Materno e Infantil na Região de Saúde Metropolitana-ES, 
ano 2011. 

 
        Fonte: Módulo de Investigação de óbitos do SIM WEB 
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A investigação de óbitos maternos é regulamentada pela Portaria MS Nº 1.119/2008 e a 

investigação dos óbitos infantis e fetais pela Portaria MS Nº 72/2010. A vigilância desses é atribuição 

da Vigilância Epidemiológica dos municípios. A meta pactuada na Região em 2012 foi de 70% de 

investigação de óbitos infantis e fetais e para a morte materna e óbito de mulheres em idade fértil 

(MIF foi de 100%). 

 No município de Domingos Martins foi pactuado para 2012 uma meta de 100% de investigação de 

óbitos infantis e fetais e para a morte materna e óbitos de mulheres em idade fértil (MIF) por causas 

presumíveis foi de 80%.  

 

4.0  ACESSO, AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE  
 
 
Introdução: 
 
 
Segundo o Plano Nacional de Saúde 2012-2015, são inegáveis os avanços alcançados pelo SUS, 

os quais repercutiram de forma muito importante sobre os níveis de saúde da população e na gestão 

deste Sistema. A expansão da atenção básica, a eliminação e controle de doenças de grande 

impacto sobre a saúde da população, a redução da mortalidade infantil são exemplos que atestam 

as conquistas já registradas. Há, todavia, enormes desafios que requerem medidas estruturantes, 

capazes de assegurar a continuidade das conquistas e permitir o enfrentamento de desafios 

urgentes, de que são exemplos o envelhecimento populacional e as causas externas de morbidade 

e mortalidade, como os acidentes – sobretudo de trânsito – e a violência interpessoal.  

As informações precedentes permitem visualizar a extensão e complexidade desses desafios. Entre 

os desafios novos ou persistentes, destaca-se o acesso da população a ações e serviços de saúde 

de qualidade, que se traduz na equidade a este acesso, na humanização do cuidado, na 

integralidade da atenção e no atendimento em tempo adequado às necessidades individuais e 

coletivas. A adoção de modelo organizativo de ações e serviços, baseado em redes de atenção que 

favoreçam a superação da fragmentação existente entre eles e o preenchimento de vazios 

assistenciais. Tal organização deve permitir o atendimento das necessidades de saúde e o 

aperfeiçoamento da gestão, neste incluídos a eficiência do gasto e o financiamento adequado.  

Assim, enormes desafios se impõem para a gestão da saúde pública de Domingos Martins, devido à 

transição demográfica, com o acentuado envelhecimento da população, e uma situação de 

acumulação epidemiológica, com predomínio relativo das condições crônicas, havendo a 



 
 

necessidade de um novo modelo de atenção que se fortaleça através de uma rede integrada de 

ações e serviços, conforme as diretrizes do Sistema Único de Saúde - SUS. 

 
4.1  MODELO DE ATENÇÃO 

 
O Modelo de Atenção é um sistema lógico que organiza o funcionamento das Redes de Atenção à 

Saúde, articulando, de forma singular, as relações entre os componentes da rede e as intervenções 

sanitárias, definidos em função da análise situacional considerando os perfis demográficos, 

epidemiológicos e os determinantes sociais da saúde, vigentes em determinado tempo, em 

determinada sociedade. (Mendes, 1993). 

 
4.1.1 ATENÇÃO BÁSICA  

Os termos Atenção Primária à Saúde (APS) e Atenção Básica de Saúde (ABS) têm sido 

empregados para designar o primeiro nível de organização da atenção no SUS. Após muita 

discussão, o termo ABS foi adotado pelo Ministério da Saúde nos documentos oficiais e designa a 

política estabelecida para essa área.  

Segundo a Política Nacional de Atenção Básica (Pnab): 

 (...) a atenção básica caracteriza-se por um conjunto de ações de saúde, no 
âmbito individual e coletivo, que abrangem a promoção e a proteção da saúde, 
a prevenção de agravos, o diagnóstico, o tratamento, a reabilitação e a 
manutenção da saúde. É desenvolvida por meio do exercício de práticas 
gerenciais e sanitárias democráticas e participativas, sob forma de trabalho em 
equipe, dirigidas a populações de territórios bem delimitados, pelas quais 
assume a responsabilidade sanitária, considerando a dinamicidade existente 
no território em que vivem essas populações. Utiliza tecnologias de elevada 
complexidade e baixa densidade, que devem resolver os problemas de saúde 
de maior frequência e relevância em seu território. É o contato preferencial dos 
usuários com os sistemas de saúde. Orienta-se pelos princípios da 
universalidade, da acessibilidade e da coordenação do cuidado, do vínculo e 
continuidade, da integralidade, da responsabilização, da humanização, da 
equidade e da participação social (Brasil, 2007, p. 12). 

 

Assim, a Atenção Básica (AB) no Brasil vem ocupando cada vez mais centralidade no SUS, com a 

proposta de constituir-se em ordenadora dos sistemas loco-regionais de saúde, quanto como eixo 

estruturante de muitos programas e projetos no âmbito federal. O reconhecimento nacional e 

internacional que o SUS tem conquistado com a AB, justifica-se não só pela rapidez e escala da sua 

expansão de cobertura, como também pelos resultados associados ao modelo de organização deste 

nível de atenção: a Estratégia Saúde da Família. (PLANO NACIONAL DE SAÚDE 2012-2015).  



 
 

É considerada a principal porta de entrada do Sistema Único de Saúde (SUS) e responsável pela 

longitudinalidade do cuidado em saúde. Fundamenta-se pela otimização das ações em saúde 

agindo sobre as causas das doenças mais prevalentes que ocorrem na população, manejando as 

doenças e maximizando a saúde. As Unidades Básicas de Saúde e as Unidades de Saúde da 

Família constituem-se como os serviços protagonistas da AB, 

 

O município de Domingos Martins possui 17 Unidades Básicas de Saúde (UBS), das quais 12 são 

unidades convencionais e 05 são, exclusivamente, da Estratégia de Saúde da Família (ESF). A 

Estratégia de Saúde da Família (ESF) tem 05 equipes nas localidades de: Pedra Azul, Barcelos, 

Ponto Alto, Melgaço e Tijuco Preto. Possui uma cobertura populacional estimada pelas equipes de 

atenção básica de 54%, encontrando-se abaixo da meta do Brasil que é 62%.  Em 2012, foram 

qualificadas mais 02 equipes de ESF, uma para a Unidade de Saúde de Paraju e outra para a 

Unidade da Sede. Cada equipe é composta por 01 médico, 01 enfermeiro, 01 técnico de 

enfermagem ou 01 auxiliar de enfermagem e 10 ACS (em média). Existem também 03 equipes de 

PACS (Programa de Agente Comunitário de Saúde) distribuídas da seguinte forma: 01 equipe em  

Paraju e 02 na Sede.  

Cada equipe de ESF é responsável por aproximadamente 2.000 a 4.000 pessoas. Essas equipes 

têm muita dificuldade em viabilizar o acesso, a continuidade do cuidado e o vínculo com as famílias 

residentes em suas áreas de responsabilidade. A proporção de cobertura populacional estimada 

pela ESF totaliza 17.250 pessoas,conforme observamos na tabela 42.. 
 

Tabela 42 - Cobertura de Programa da Estratégia Saúde da Família – Região de Saúde 
Metropolitana, ano 2012. 

MUNICÍPIO POPULAÇÃO 

 
ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA 

 

TETO CREDENCIADOS 
PELO MS IMPLANTADOS 

ESTIMATIVA 
DE 

POPULAÇÃO 
COBERTA 

PROPORÇÃO DE 
COBERTURA 

POPULACIONAL 
ESTIMADO 

Domingos 
Martins 

 
31.946 

13 7 5 5 17.250 

Região 
Metropolitana 

1.955.755 814 304 231 228 764.060 

Fonte: DAB/MS Dezembro de 2012 

 
A Estratégia Saúde da Família (ESF) é entendida como uma reorientação do modelo assistencial, 

resgatando conceitos mais amplos de saúde e formas diferenciadas de intervenção junto ao usuário, 

sua família e a comunidade. Evidências científicas mundiais e nacionais mostram que, dentre as 

orientações de modelo assistencial para a atenção básica, a ESF é a que mais contempla seus 

atributos essenciais e derivados. São eles: primeiro contato, longitudinalidade, integralidade, 



 
 

coordenação, focalização na família, orientação comunitária e competência cultural (Starfield, 2003). 

Desta forma consegue aplicar maior número dos princípios do SUS, com destaque para a 

integralidade, a equidade, a coordenação do cuidado, a preservação da autonomia e a participação 

e controle social (Lei 8080/90). 

 

As equipes de ESF de Pedra Azul e Melgaço, em 2012, fizeram a adesão ao Programa Nacional de 

Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica(PMAQ), assumindo o compromisso de 

induzir a ampliação do acesso e a melhoria da qualidade da atenção básica, para isto deverá 

realizar ações para melhoria dos resultados  dos indicadores,  de acordo com as diretrizes e 

compromissos mínimos exigidos pelo PMAQ-AB, conforme  Portaria GM/MS nº 1.654/2011.  

 

 No tocante a saúde bucal o município de Domingos Martins tem uma cobertura populacional 

estimada de 43% pelas equipes básicas de Saúde Bucal, encontrando-se próximo a meta do Brasil  

de 50%.  O atendimento odontológico é realizado em 11 UBS , com 01 CD (Cirurgião Dentista) e 01 

ASB (Auxiliar de Saúde Bucal), em cada consultório, exceto na sede do Município onde o 

atendimento é feito em uma clínica, modelo tipo simplificado, contendo três consultórios. Vale 

destacar que das 05 equipes de ESF, 04 possuem Equipe de Saúde Bucal (ESB)- Modalidade I,  

tendo sido credenciadas mais 02 equipes para as U.S de Paraju e Barcelos. O município não possui 

um Centro de Especialidades Odontológicas (CEO) no nível municipal e nem regional, realizando 

portanto, apenas procedimentos básicos. As equipes de ESB têm muita dificuldade em viabilizar o 

acesso e a continuidade do cuidado. Ainda em relação ao acesso, observamos o indicador de 

primeiras consultas odontológicas programáticas, que em 2011, foram realizadas 4306 consultas e 

em 2012, foram 2482 consultas, totalizando 6788 consultas, no período de 2011 a 2012.    

 

Tabela 43 - Número de Equipes de Saúde Bucal credenciadas, cadastradas e implantadas nos 
municípios da Região de Saúde Metropolitana (Modalidade I, ano 2012). 

 

 

MUNICIPIO 

 

 

POPULAÇÃO 

 

EQUIPE DE SAÚDE BUCAL MODALIDADE I(*) 

CREDENCIAMENTO 
PELO MS 

CADASTRO NO 
SISTEMA 

IMPLANTADOS 

Domingos 
Martins 

31.946 06 04 04 

Região 
Metropolitana 1.955.755 175 145 141 

 
Fonte: DAB/MS Dezembro de 2012. 
Nota: Modalidade I  - uma equipe com um cirurgião dentista e um auxiliar de saúde bucal  ou um técnico de saúde 
bucal. 
 



 
 

No tocante ao programa de Agentes Comunitários de Saúde (ACS) a proporção de cobertura 

populacional estimada é de 100%, entretanto, muitas microáreas encontram-se descobertas pelos 

ACS. Vale ressaltar que a grande extensão territorial do município de Domingos Martins dificulta 

muito o processo de trabalho de vários ACS que gastam muito tempo com o deslocamento.  

Tabela 44 - Cobertura de Programa de Agentes Comunitários de Saúde da Região de Saúde Metropolitana, 
ano 2012. 

MUNICÍPIO POPULAÇÃO 

AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (ACS) 
 

TETO 
CREDENCIADOS 

PELO MS IMPLANTADOS 

ESTIMATIVA 
DE 

POPULAÇÃO 
COBERTA 

PROPORÇÃO DE 
COBERTURA 

POPULACIONAL 
ESTIMADO 

Domingos 
Martins 

31.946 80 81 63 31.946 100 

Fonte: DAB/MS Dezembro de 2012 

 

Em 2011, foi realizada uma média de 104 423 consultas médicas e de outros profissionais nas UBS, 

já em 2012, este número diminuiu passando para 91 418 consultas/ano.         

 

O atendimento nas UBS é focado prioritariamente na população materno- infantil, podendo destacar 

o Programa de Atenção Integral à Saúde da Criança na Sede. As UBS realizam ações de pré-natal e 

puericultura. As ações de prevenção são voltadas para câncer de colo de útero e mama, vacinação, 

prevenção de doenças prevalentes na infância e atividades de educação em saúde.  
 

4.1.2 ATENÇÃO ESPECIALIZADA  

Atenção Especializada Ambulatorial caracteriza-se pelo papel complementar a AB, proporcionando 

ao usuário a continuidade de diagnóstico e/ ou assistência especializada para ajudar na 

resolutividade da AB. 

 

Os componentes da atenção especializada são serviços de média complexidade, ambulatórios e 

serviços especializados. Para os casos agudos, serve como porta de entrada os serviços de Pronto 

Atendimento ou Pronto Socorro, e, na demanda programada, como serviços de apoio especializado 

ambulatorial, referenciados. 

 

Segundo o Plano Nacional de Saúde (2012-2015) as ações de média complexidade, que visam 

atender os problemas e agravos à saúde da população nos quais a prática depende da 

disponibilidade de profissionais especializados e do uso de recursos tecnológicos de apoio 

diagnóstico e terapêutico, tiveram, em 2010, em relação a 2007, um incremento de 12,52% e de 

11,25%, respectivamente, nos procedimentos ambulatoriais e hospitalares.   



 
 

Os serviços devem ser organizados em quantidade e efetividade suficientes em uma ótima relação 

custo-efetividade. Entretanto, observa-se que no Brasil apesar do aumento da quantidade a 

distribuição destes serviços não ocorre desta forma, e sim por um contexto histórico. 

Também, encontram-se nessa atenção, outros serviços especializados ambulatoriais que atuam no 

âmbito do Sistema Único de Saúde, através da prestação serviços de forma contratualizada e/ ou 

conveniada. 

 Serviços Especializados de Atenção à Saúde 

Os agendamentos dos usuários para consultas especializadas ocorrem por meio de cotas 

preestabelecidas para as UBS, através da Agência Municipal de Agendamento (AMA), que realiza a 

regulação no âmbito municipal. Apenas são garantidas as consultas de retorno para os usuários que 

se encontram em tratamento nas especialidades de neurologia, psiquiatria e cardiologia.  

 

Os usuários que não conseguem as consultas nas UBS são encaminhados para a AMA, que 

juntamente com os usuários residentes na sede Município, concorrem às vagas nas filas, que é 

distribuída por ordem de chegada, sem critério de classificação de risco ou priorização de 

atendimento, exceto para os idosos que são acolhidos pelos enfermeiros, que utilizam o instrumento 

de classificação por grau de fragilidade da pessoa idosa, baseado na linha guia do idoso, para definir 

a prioridade do atendimento. 

 

O município faz parte de um Consórcio Intermunicipal- CIM Pedra Azul, para a oferta de consultas e 

exames especializados. Mesmo assim, quase todas as especialidades oferecidas têm demanda 

reprimida. O tempo médio de espera entre a solicitação e a realização da consulta especializada 

depende de cada especialidade, havendo uma maior demora nas especialidades de neurologia, 

psiquiatria e ortopedia. Não existem protocolos clínicos adotados.  

Tabela 45: Quantidade de consultas e exames especializados ofertados pelo CIM-Pedra Azul 
no período de 2008 a 2013.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Secretaria Municipal de Saúde de Domingos Martins-ES.   

Ano Nº de Consultas  

2008 6.778 

2009 8.179 

2010 8.785 

2011 7.179 

2012 11.333 

2013 18.774 



 
 

 

 Observa-se na tabela 45 que no período avaliado, houve um aumento significativo de consultas e 

exames especializados ofertados por meio do CIM-Pedra Azul, passando de 6778, em 2008, para 

18774, em 2013. Observa-se, ainda, que no ano de 2011, houve uma redução de 18% em relação 

ao ano anterior. 

 

No tocante as consultas e exames especializados que são realizados fora do Município, 

disponibilizados e regulados pelo CRE-Metropolitano, através da Central de Regulação Estadual, 

existe também demandas reprimidas na maioria das especialidades ofertadas. 

 

 No período de abril a novembro de 2012, foram ofertadas para o município de Domingos Martins 

7776 consultas e exames especializados, destas 2595 foram perdidas, totalizando um percentual de 

33% de absenteísmo. Um dos fatores que pode estar contribuindo para esse número elevado de 

absenteísmo é a distância que muitos usuários têm que percorrer até os hospitais da grande Vitória,  

devido à grande extensão territorial do Município, mesmo sendo ofertado diariamente transporte 

sanitário.  

O transporte sanitário também é disponibilizado aos usuários com insuficiência renal crônica e seus 

acompanhantes. Entretanto, o município não possui veículo próprio com adaptação para 

cadeirantes. 

 

 APOIO DIAGNÓSTICO E TERAPEUTICO 

 
Nas ciências da saúde, são denominados exames de apoio diagnóstico àqueles exames (laboratoriais, 

de imagem, etc.) que complementam aos dados da anamnese e do exame físico para a confirmação das 

hipóteses diagnósticas e tratamento.  

 

A Secretaria Municipal de Saúde conta com 01 laboratório de patologia clínica próprio e 02 

laboratórios de patologia clínica e 01 laboratório de citopatologia contratados, além de contar com 

um laboratório entomológico da Vigilância à Saúde. 

  

Os exames podem ser coletados nas UBS e nos laboratórios. O tempo médio de espera do 

resultado do exame laboratorial é em média 08 dias úteis podendo chegar até 14 dias, exceto em 

casos como hemograma para dengue. Não existe nenhum critério de padronização para solicitação 

de exames no Município. 

 



 
 

Em 2011 foram realizados 70016 exames laboratoriais clínicos e 520 exames por anatomia 

patológica e citopatologia nos laboratórios supramencionados. Em 2012, os exames laboratoriais 

clínicos reduziram para 67935 e os de anatomia patológica e citopatologia aumentaram para 1794.   

 

 SAÚDE MENTAL E ATENÇÃO PSICOSSOCIAL 

 

Estima-se que cerca de 3% da população mundial, em todas as faixas etárias, necessite de 

cuidados contínuos em Saúde Mental em função de transtornos mentais severos e persistentes: 

psicoses, neuroses graves, transtornos de humor graves ou deficiência mental com grave dificuldade 

de adaptação (National Institute of Mental Health). Estima-se também que cerca de 9% da 

população geral, em todas as faixas etárias, precisa de cuidados em saúde mental na forma de 

consulta médico-psicológica, aconselhamento, grupos de orientação ou outras formas de 

abordagem, em função de transtornos mentais considerados leves. Transtornos graves associados 

ao consumo de álcool e outras drogas – exceto tabaco – atingem por volta de 6% da população 

mundial, sendo que, deste total, pesquisas brasileiras identificam que “aproximadamente 10% da 

população acima de 12 anos de idade seja dependente de álcool” (Unifesp/2006-2007).  

A política nacional de saúde mental (PNSM) avançou significativamente na superação do modelo 

hospitalocêntrico, que caracterizou esta atenção no Brasil, sobretudo a partir da Lei nº 10.216/2001. 

No período de 2004-2007, foi construída uma rede aberta de atenção à saúde mental, com 1.143 

Centros de Atenção Psicossocial (CAPS) e 479 Residências Terapêuticas; implantado o Programa 

“De Volta Para Casa” (com mais de 2.800 beneficiários); fomentadas experiências de inclusão social 

pelo trabalho e a cooperativas sociais; e diminuídos de forma relevante os leitos psiquiátricos. Isso 

permitiu que um grande número de leitos inadequados às exigências mínimas de qualidade 

assistencial e respeito aos direitos humanos fosse retirado do Sistema, sem que acarretasse 

desassistência para a população.  

 
A Secretaria Municipal de Saúde de Domingos Martins conta com uma equipe interdisciplinar 

composta por Assistente Social, Psicólogos e Médico Psiquiatra, que atuam na Unidade de Saúde 

Mental através de consultas individuais, grupos e oficinas de arte terapia e visitas domiciliares. Esta 

Unidade é referência municipal para as demais UBS. 

 

Vale ressaltar o número de consultas psiquiátricas realizadas no ano de 2012: 1253 na Unidade de 

Saúde Mental e 611 por meio do CRE-Metropolitano, totalizando 1864 consultas/ano.  A equipe da 

saúde mental realizou em 2012 os seguintes atendimentos: 27 visitas domiciliares pelo psicólogo e 

serviço social, 44 reuniões educativas, 4648 atendimentos psicológicos, 80 oficinas terapêuticas na 



 
 

sede e 37 nas UBS do interior. Observa-se crescente demanda de usuários que buscam por estes 

serviços, principalmente em relação aos dependentes químicos.     

 

A rede de Saúde mental no Estado do Espírito Santo ainda está em construção precisando fortalecer 

vários pontos de atenção, principalmente no que tange ao atendimento de Urgência/Emergência em 

Saúde Mental (para casos de risco de morte e ou risco social grave que precisam intervenções 

imediatas; comportamento violento, surto psicótico, tentativa de suicídio, risco de homicídio, crise de 

APM (Agitação Psicomotora), ideação suicida, crises de pânico, dependência química, entre 

outras...), bem como a Internação Psiquiátrica (em situações de crise aguda)  e a ampliação do 

número de vagas e melhoria da qualidade do atendimento prestado nas comunidade/residências 

terapêuticas.        
 
Não existe Centros de Apoio Psicossocial (CAPS) no nível municipal para referência dos usuários, 

essa proposta ainda está em discussão a nível Estadual.  Os CAPS têm como objetivo prestar 

atendimentos em regime de atenção diária, evitando as internações em hospitais psiquiátricos; 

acolher e atender as pessoas com transtornos mentais graves e persistentes, procurando preservar 

e fortalecer os laços sociais do usuário em seu território; promover a reinserção social do indivíduo 

através do acesso ao trabalho, lazer, exercício dos direitos civis e fortalecimento dos laços familiares 

e comunitários. 

 

 ATENÇÃO NOS SERVIÇOS DE URGÊNCIAS 

 

A Portaria GM Nº 1600 de 07 de julho de 2011 reformula a Política Nacional de Atenção às 

Urgências e institui a Rede de Atenção às Urgências no Sistema Único de Saúde (SUS). Esta 

portaria normatiza a estruturação da rede de saúde para o atendimento aos usuários com quadros 

agudos. Ainda, destaca que a organização em rede visa atender aos problemas de saúde dos 

usuários na área de urgência. Sendo assim, é fundamental considerar o perfil epidemiológico no 

Brasil. 

 
A Rede de Atenção às Urgências foi constituída considerando que o atendimento aos usuários com 

quadros agudos deva ser prestado por todas as portas de entrada dos serviços de saúde do SUS, 

possibilitando a resolução integral da demanda ou transferindo-a, responsavelmente, para um 

serviço de maior ou menor complexidade, dentro de um sistema hierarquizado e regulado, 

organizado em redes regionais de atenção às urgências enquanto elos de uma rede de manutenção 

da vida em níveis crescentes de complexidade e responsabilidade. 

 



 
 

O Modelo de Atenção às Urgências deve ser centrado no usuário, garantido a universalidade, 

equidade e integralidade do cuidado, ampliando o acesso com acolhimento e classificação de risco, 

integrando os componentes da Rede de Atenção à Saúde por meio da regulação. 

Compondo a reformulação da rede de atenção às urgências necessitamos considerar as 

necessidades regionais e planejar a re-estruturação da rede e dos pontos de atenção com base nas 

características regionais. O Decreto 7508, de 27 de julho de 2011, regulamenta a organização do 

Sistema Único de Saúde – SUS dentro da lógica de regionalização da rede de saúde. 

 

Nesta lógica o Hospital e Maternidade Dr. Arthur Gerhardt,  mantido pela Fundação Hospitalar e de 

Assistência Social de Domingos Martins- FHASDOMAR, localizado na sede do município, fez a 

adesão a Rede de Urgência e Emergência Estadual no ano de 2012, sendo considerado porta de 

entrada para as urgências e emergências dos municípios da região.     

 

O aumento do número de acidentes, a violência urbana, o crescimento e o envelhecimento da 

população, demandam alto consumo dos serviços de urgência. A insuficiente estruturação da rede  

no Brasil corrobora para o estrangulamento desses serviços. Nesse contexto, o Plano Nacional de 

Saúde 2014-2017, propõe que a Rede de Atenção às Urgências seja composta pelos seguintes 

equipamentos: 

 

• Unidade de Pronto Atendimento (UPA), componente pré-hospitalar fixo, com estrutura de 

complexidade intermediária entre as unidades básicas de saúde e a rede hospitalar. Em conjunto a 

esses serviços, as UPA devem compor uma rede organizada de atenção às urgências, com pactos e 

fluxos previamente definidos, com vistas a garantir o acolhimento aos pacientes que a ela acorram, 

intervir em sua condição clínica e referenciá-los aos serviços que necessitam, de modo a possibilitar 

continuidade do tratamento.  

• Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), componente pré-hospitalar móvel. O 

SAMU foi desenvolvido com a finalidade de atender a população em casos de urgências com 

equipes de profissionais de saúde. Atende às urgências de natureza traumática, clínica, pediátrica, 

cirúrgica, gineco-obstétrica e de saúde mental. O serviço pode ser acionado através de chamada 

telefônica gratuita (192) para a Central de Regulação, onde é feito o diagnóstico da situação e 

definido o recurso necessário para este atendimento. 

O município de Domingos Martins não possui um Pronto Atendimento (PA) municipal. Conta com 01 

Pronto-Socorro (PS) do Hospital e Maternidade Dr. Arthur Gerhardt - FHASDOMAR, que atende os 

casos de urgência e emergência. 

 



 
 

A soma das consultas realizadas no PS do referido hospital totalizou, no ano de 2011, 10 728 

consultas e no ano de 2012, 15 474 consultas. Vale ressaltar que aproximadamente 60% dos 

atendimentos são ambulatoriais, e deveriam ser atendidos pela atenção básica.  

  

No PS é realizada a classificação de risco, sendo os pacientes da atenção básica, classificados com 

as cores azul e branca, devolvidos para as UBS sem um sistema adequado de referência e contra-

referências. 

 

 No tocante ao SAMU 192, os municípios que compõem a região serrana são assistidos por este 

serviço através de uma ambulância de suporte básico e uma de suporte avançado. Em 2012, a 

Secretaria Estadual de Saúde trouxe a proposta de ampliar a cobertura deste serviço na região, com 

o envio de mais 01 ambulância de suporte avançado.  

 
4.1.3 Atenção Hospitalar 

 

O Ministério da Saúde em novembro de 2012 apresentou para consulta publica texto que comporá a 

Portaria – Política Nacional de Atenção Hospitalar (PNHOSP), que regulamenta as diretrizes 

operacionais da contratualização hospitalar no âmbito da Política Nacional de Atenção Hospitalar no 

Sistema Único de Saúde – SUS. O texto apresentado a seguir subsidia a organização dos 

elementos necessários ao acesso qualificado à atenção hospitalar em rede, e representa um 

compilado desta publicação. 

 

Os hospitais são instituições complexas, com alta densidade tecnológica, de caráter multiprofissional 

e interdisciplinar, vinculados a uma população de referência com base territorial, responsáveis pela 

assistência aos usuários de perfil agudo ou crônico, que apresentem potencial de instabilização e de 

complicações de seu estado de saúde, exigindo assistência contínua em regime de internação, por 

meio de ações que abrangem a promoção da saúde, a prevenção de agravos, o diagnóstico, o 

tratamento e a reabilitação. 

 

Conforme Portaria supracitada os hospitais devem prestar, idealmente, o atendimento ininterrupto 

nas 24 (vinte e quatro) horas por dia, todos os dias da semana, por demanda referenciada e/ou 

espontânea. Os hospitais devem ter densidade tecnológica, estrutura física, processos organizativos 

e profissionais adequados ao seu perfil assistencial. 

 

Os hospitais no SUS são classificados de acordo com sua esfera administrativa em Público, na 

esfera federal, estadual ou municipal e privado, com ou sem fins lucrativos. Os hospitais públicos ou 



 
 

privados sem fins lucrativos, independentes do perfil assistencial, poderão ser certificados como 

Hospital de Ensino. Os hospitais são classificados ainda de acordo com seu perfil assistencial em 

gerais e especializados.  

Em seu artigo 9º, a portaria ainda apresenta a classificação dos leitos hospitalares, da seguinte 

forma: 

1) Leitos de internação clínicos ou cirúrgicos: leito pediátrico; leito obstétrico; leito de hospital-

dia; leito de UTI; leito de UCI; leitos de cuidados prolongados; leitos de psiquiatria; leito de saúde 

mental em Hospital Geral; isolamento. 

2) Leitos de observação: urgência e emergência; pós-anestésico. 

 

Observamos na tabela 46 a composição do Hospital e Maternidade Dr. Arthur Gerhardt. 

Tabela 46  - HOSPITAL DO MUNICÍPIO DE DOMINGOS MARTINS-ES. 

MUNICÍPIO HOSPITAL NATUREZA ATENDIMENTOS 
PRESTADOS SUS 

ESPECIALIDADES LEITOS TOTAL 
P/ 

ESPECIALIDADES 

LEITOS 
SUS 

TOTAL 
GERAL 

DE 
LEITOS 

TOTAL 
GERAL 

DE 
LEITOS 

SUS 
 
 
Domingos 
Martins 

 
Hospital e 
Maternidade 
Dr. Arthur 
Gerhardt - 
FHASDOMAR 

 
 
Privada 

Ambulatorial 
 
Internação 
 
SADT 
 
Urgência 

Clínico 29 26  
 

100 

 
 

92 
Complementar 35 32 

Obstétrico 00 00 
Pediátrico 19 17 
Cirúrgico 17 17 

Fonte: CNES / maio de 2013 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 



 
 

Figura 46: Leitos SUS no Espírito Santo; 2010. 

 
Fonte: SESA-ES 

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 



 
 

Figura 47: Rede Hospitalar do Espírito Santo- SUS 2010.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: SESA-ES 
 

 

 



 
 

5. 0 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA  

A Assistência Farmacêutica é uma Política de Saúde garantida pela Lei 8080/90 em seu artigo 6º e 

pela Política Nacional de Medicamentos (PNM), de 1998, que constituiu um dos elementos 

fundamentais para efetiva implementação de ações, capazes de promover a melhoria das condições 

da assistência à saúde da população. 

 

O Ministério de Saúde(MS) mantém o programa de assistência farmacêutica e insumos estratégicos, 

voltado a garantir a oferta destes produtos na rede de serviços do SUS. De acordo com o Plano 

Nacional de Saúde 2012-2015, no período 2003-2010, os gastos com medicamentos passaram de 

5,8% no orçamento do MS para 12,5%. Esse incremento possibilitou ampliar a lista de 

medicamentos adquiridos diretamente pelo MS; aumentar o repasse para assistência farmacêutica 

básica; estender o elenco de medicamentos disponibilizados; e assegurar o acesso aos 

medicamentos dos programas estratégicos.  

Em termos de financiamento, o programa de assistência farmacêutica e insumos estratégicos está 

estruturado pelo MS em: componente básico da assistência farmacêutica; componente estratégico 

da assistência farmacêutica; e componente especializado da assistência farmacêutica (Portarias 

GM/MS nº 204/2007 e nº 2.891/2009).  

O primeiro componente visa o financiamento no âmbito da Atenção Básica, mediante transferência 

de recursos a estados e municípios, além do custeio direto pelo MS das insulinas para tratamento 

dos portadores de diabetes, que é adquirida e distribuída às secretarias estaduais de saúde. Os 

recursos transferidos devem se aplicados no custeio das despesas com medicamentos constantes 

do elenco de referência nacional. Um percentual de até 15% da soma das contrapartidas estaduais e 

municipais pode ser aplicado também em ações de estruturação das farmácias do SUS e na 

qualificação dos serviços farmacêuticos.  

No segundo componente, estão os programas de saúde estratégicos, referentes a agravos e 

doenças de impacto na saúde pública, cujo controle e tratamento possuam protocolo e normas 

estabelecidas (controle da tuberculose, hanseníase, malária, leishmaniose, doença de Chagas e 

outras de abrangência nacional ou regional; DST/Aids; doenças hematológicas e hemoderivados; e 

imunobiológicos. Desde 2007, os medicamentos e insumos para o combate ao tabagismo e para as 

ações no âmbito da alimentação e nutrição passaram a  integrar esse eixo de financiamento.  

O componente especializado da assistência farmacêutica regulamentado pela Portaria nº 

2.981/2009, substituiu, em março de 2010, o antigo componente medicamentos de dispensação 

excepcional. É uma estratégia de acesso no âmbito do SUS, caracterizado pela busca da garantia 



 
 

da integralidade do tratamento medicamentoso, em nível ambulatorial, cujas linhas de cuidado estão 

definidas em protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas publicados pelo MS.  

O MS também implementou algumas ações estruturantes, como o financiamento de fitoterápicos, 

com contrapartida municipal e estadual. Em 2009, o MS editou a relação de plantas medicinais de 

interesse do SUS, para orientar estudos de 71 espécies vegetais e, em 2010, criou a comissão 

técnica e multidisciplinar de elaboração e atualização da referida relação. Instituiu ainda a “Farmácia 

Viva” no SUS. 

 O município de Domingos Martins possui uma farmácia básica municipal localizada na sede, a qual 

realiza as atividades do ciclo da Assistência Farmacêutica, como programação, armazenamento e 

dispensação.  A dispensação de medicamentos é realizada na farmácia da sede e nas UBS com o 

objetivo de facilitar o acesso dos usuários a medicamentos da REMUME (Relação Municipal de 

Medicamentos Essenciais), submetidos a controle especial pela Portaria 344/1998 da Agência 

Nacional de Vigilância Sanitária. 

 

 Em 2011, foram administrados 5306 medicamentos, por paciente, na atenção básica. Em 2012, o 

número reduziu para 4361 medicamentos na atenção básica e 24 na atenção especializada.   

 

6.0  VIGILÂNCIA EM SAÚDE 
 

O reconhecimento da Vigilância em Saúde como responsabilidade indelegável e como um 

componente indissociável do SUS é a base estratégica do Sistema Nacional de Vigilância Sanitária. 

Cabe a Vigilância em Saúde atuar no âmbito de proteção contra danos, riscos, agravos e 

determinantes dos problemas de saúde que afetam a população. 

 

As ações executadas pela Vigilância em Saúde são definidas em função do risco epidemiológico, 

sanitário e ambiental em saúde, existentes no Município e também definidas pelo Ministério da 

Saúde (Programação de Ações de Vigilância à Saúde – PAVS) e pela Agência Nacional de 

Vigilância Sanitária – ANVISA. 

 

A Vigilância à Saúde municipal atualmente se encontra dividida em Equipes nas seguintes áreas: 

Epidemiológica, Sanitária, Ambiental e Trabalhador (ainda incipiente).  

 

 No ano de 2011, foram realizados 2224 procedimentos no âmbito da vigilância à saúde e 2440 

procedimentos, no ano de 2012.  

 



 
 

 

7.0  Atenção à saúde das Pessoas com Deficiência 

 

A Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência em seu preâmbulo reafirma a 

universalidade, a interdependência, a indivisibilidade e a interrelação dos direitos humanos, assim 

como a necessidade de que as pessoas com deficiência tenham a garantia de poder usufruí-los sem 

discriminação. Harmonicamente é ressaltada a importância do reconhecimento da acessibilidade 

aos meios físico, social, econômico e cultural, à educação, à saúde, à informação e comunicação, 

visando o pleno desfrute de todos os direitos humanos e liberdades fundamentais das pessoas com 

deficiência.  

A OMS estima que cerca de 15% da população mundial vivam com alguma deficiência. A Pesquisa 

Mundial de Saúde indica uma prevalência de 2,2% dos indivíduos com 15 anos ou mais enfrentam 

dificuldades funcionais significativas. 

A rede de atenção à saúde das pessoas com deficiência ainda está em fase de construção a nível 

no Estado do Espírito Santo.    

 

8.0  Atenção à Saúde das Pessoas em Condições Vulneráveis 

  
 A vulnerabilidade social é um conceito que tem sua origem na área dos Direitos Humanos. Refere-

se a grupos ou indivíduos fragilizados, jurídica ou politicamente, na promoção, proteção ou garantia 

de seu direito à cidadania. 

 

A tabela 47 mostra um quadro de vulnerabilidade social no município de Domingos Martins. É 

relevante que se compreenda que esse é um estado no qual grupos ou indivíduos se encontram, 

destituídos de capacidade para ter acesso aos equipamentos e oportunidades sociais, econômicas e 

culturais.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Tabela 47: Vulnerabilidade social no município de Domingos Martins. 

Vulnerabilidade Social - Domingos Martins - ES 
Crianças e Jovens 1991 2000 2010 

Mortalidade infantil 36,70 25,20 14,10 
% de crianças de 4 a 5 anos fora da escola - 67,88 27,87 
% de crianças de 6 a 14 anos fora da escola 29,40 14,41 3,53 
% de pessoas de 15 a 24 anos que não estudam nem trabalham 

e são vulneráveis à pobreza 
- 8,02 5,44 

% de mulheres de 10 a 14 anos que tiveram filhos 0,00 0,00 0,00 
% de mulheres de 15 a 17 anos que tiveram filhos 8,42 6,52 0,84 
Taxa de atividade - 10 a 14 anos (%) - 30,95 26,04 

Família    
% de mães chefes de família sem fundamental completo e com 

filhos menores de 15 anos 
4,35 6,27 11,53 

% de pessoas em domicílios vulneráveis à pobreza e 
dependentes de idosos 

2,86 2,66 2,77 

% de crianças extremamente pobres 25,89 16,30 5,78 
Trabalho e Renda    

% de vulneráveis à pobreza 70,58 52,95 33,22 
% de pessoas de 18 anos ou mais sem fundamental completo e 

em ocupação informal 
- 62,78 57,05 

Condição de Moradia    
% de pessoas em domicílios com abastecimento de água e 

esgotamento sanitário inadequados 
1,79 2,42 1,13 

Fonte: Pnud, Ipea e FJP 

 

9.0  GESTÃO EM SAÚDE 
 
Por gestão em saúde entende-se a criação e a utilização de meios que possibilitem concretizar os 

princípios de organização da política (Paim e Teixeira, 2006). Para fins de compreensão, os mesmos 

autores pontuaram política de saúde como: 

“a resposta social (ação ou omissão) de uma organização (como 
o Estado) diante das condições de saúde e das populações e 
seus determinantes, bem como em relação à produção, 
distribuição, gestão e regulação de bens e serviços que afetam a 
saúde humana e o ambiente. Política de saúde abrange questões 
relativas ao poder em saúde (Politics), bem como as que se 
referem ao estabelecimento de diretrizes, planos e programas de 
saúde(Policy). Assim, a palavra política na língua portuguesa 
expressa tanto as dimensões do poder quanto as diretrizes (Paim 
e Teixeira, 2006, p. 74).” 

 

 

 



 
 

9.1  GESTÃO DO TRABALHO E EDUCAÇÃO EM SAÚDE  

De acordo com o Plano Nacional de Saúde 2012/2015, um dos grandes desafios que envolvem as 

três esferas de governo é a oferta, em bases sólidas, de educação profissional técnica de nível 

médio articulada aos serviços de saúde. No conjunto dos trabalhadores do setor saúde, 

aproximadamente 60% possuem nível de escolaridade fundamental e médio e, destes, uma parcela 

expressiva não dispõe de certificação profissional, embora atue diretamente com os usuários nas 

unidades de saúde.  

Em relação aos profissionais de saúde de nível superior, as dificuldades referem-se à qualidade e 

adequação do perfil necessário ao SUS. A equidade e o acesso universal aos serviços ficam 

prejudicados pela dificuldade apresentada por inúmeros municípios em fixarem profissionais em seu 

território, principalmente os municípios de interior.   

Dessa forma observamos que as estruturas de gestão do trabalho e educação na saúde no 

município de Domingos Martins ainda são muito incipientes.  

9. 2 FINANCIAMENTO  

Por financiamento em saúde, compreende-se o aporte de recursos financeiros para viabilidade das 

Ações e Serviços Públicos de Saúde, implementados pelos Estados, Municípios e Distrito Federal 

com recursos próprios da União, Estados e Municípios e de outras fontes suplementares de 

financiamento, todos devidamente contemplados no orçamento da seguridade social. Cada esfera 

governamental deve assegurar o aporte regular de recursos ao respectivo fundo de saúde de acordo 

com a Emenda Constitucional nº 29, de 2000. 

 

As regras de financiamento das três esferas de gestão têm como contexto maior a Lei 

Complementar 141/2012, que regula a EC 29. Neste sentido, União, Estado e Município devem 

adequar seus sistemas de financiamento para garantir a articulação PPA e PMS e, por conseguinte, 

viabilizar o alinhamento entre a Lei Orçamentária Anual (LOA) e Lei de Diretrizes Orçamentárias 

(LDO) com a PAS. 

 Um Sistema Nacional de Saúde com as características do SUS, que deve prestar atenção universal, 

integral e equânime, demanda um financiamento sustentado para cumprir a sua finalidade e 

alcançar os seus objetivos (PLANO NACIONAL DE SAÚDE 2012/2015). 

Seguindo a Emenda Constitucional 29, observa-se nos últimos anos que o município de Domingos 

Martins aplicou mais que 15% em saúde. A tabela 48, a seguir, evidencia a aplicação em saúde dos 

últimos 04 anos. Vale ressaltar que em 2012 o percentual aplicado em saúde foi de 18,24%. 

 



 
 

TABELA 48: Percentual aplicado em saúde do orçamento próprio municipal, municípios da Região Metropolitana 
de Saúde/ES, 2008 a 2011. 
 

Município 

2008 2009 2010 2011 

Mínimo 
% 

Aplicado 
% 

Mínimo 
% 

 
Aplicado 

% 
Mínimo 

% 
Aplicado 

% 
Mínimo 

% 
Aplicado 

% 
Afonso Claudio 

15% 

17,05 

15% 

17,29 

15% 

18,06 

15% 

17,68 
Brejetuba 21,61 19,69 22,88 23,72 
Cariacica 16,93 16,75 16,11 15,17 
Conceição de Castelo 17,74 20,32 21,42 20,03 
Domingos Martins 16,5 20,36 22,21 20,55 
Fundão 26,13 22,72 18,78 31,2 
Guarapari 17,73 16,43 17,47 17,35 
Ibatiba 27,92 23,94 23,16 23,29 
Itaguaçu 21,49 19,17 19,95 19 
Itarana 20,62 17,38 19 20,72 
Laranja da Terra 22,53 25,53 22,04 26,58 
Marechal Floriano 19,17 20,1 18,27 18,9 
Santa Leopoldina 20,43 18,29 18,12 19,03 
Santa Maria de Jetibá 19,87 19,23 19,48 20,35 
Santa Teresa 16,46 20,39 17,66 16,79 
Serra 17,55 17,72 17,88 19,62 
Venda Nova do Imigrante 18,77 21,44 17,49 18,05 
Viana 17,08 17,97 22,34 20,99 
Vila Velha 16,32 16,41 17,03 16,53 
Vitória 15,42 16,26 15,38 15,75 

        Fonte :SIOPS 2012     

 

Vale ressaltar que um dos grandes desafios da secretaria municipal de saúde, no tocante ao 

financiamento, é promover a sustentabilidade do SUS municipal, através do equilíbrio da receita e 

das despesas, atendendo às necessidades de saúde da população. 

10. PARTICIPAÇÃO E CONTROLE SOCIAL  

Os Conselhos de Saúde são órgãos colegiados, previstos na Legislação Federal, Estadual e 

Municipal, que cumprem a função de representação da sociedade no controle da política pública de 

Saúde. É instância deliberativa no âmbito do planejamento em saúde, bem como tem papel 

estratégico no controle e fiscalização da gestão e da prestação das ações e serviços de saúde. 

Nesse sentido, deve ter assegurada a estrutura e capacidade operacional adequada ao 

cumprimento dessas funções, bem como ter seu papel reconhecido e respeitado pela gestão do 

SUS nas três esferas de governo. 

 



 
 

A participação social na formulação e no controle da política pública de saúde é uma inovação 

institucionalizada pelo SUS sob a forma de conferências e conselhos de saúde. Segundo o Plano 

Nacional de Saúde 2012/2015, os conselhos estão presentes na totalidade dos estados e municípios 

e contam com 110 mil conselheiros atuantes. Entretanto, problemas na efetivação desses espaços 

democráticos são verificados pela baixa capilaridade das resoluções e deliberações, pela pouca 

diversificação de participantes e pela estrutura e funcionamento deficitários.  

 

O município de Domingos Martins possui um conselho municipal de saúde atuante, composto por 16 

membros efetivos, 16 suplentes e 01 secretaria executiva. Em 2012, foram realizadas 11 reuniões 

ordinárias e 04 extraordinárias, foram elaboradas 124 Resoluções. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

DIRETRIZES, OBJETIVOS E METAS 

Diretriz 1 : Ampliação e fortalecimento da Política de Atenção básica à Saúde. 
 
Objetivo Geral: Garantir o acesso da população a serviços de qualidade, com equidade e em tempo adequado ao atendimento das necessidades de saúde, 
mediante aprimoramento da política de atenção básica. 
 
Objetivo Específico: Utilização de mecanismos que propiciem a ampliação do acesso da atenção básica, bem como a sua qualificação. 

 
META ANUAL 

 2014 
META ANUAL 

 2015 
META ANUAL  

2016 
META ANUAL 

 2017 
AÇÕES INDICADORES/ 

ACOMPANHAMENTO 
Garantir o funcionamento 
das Unidades da Atenção 
Básica. 

Garantir o funcionamento 
das Unidades da Atenção 
Básica. 

Garantir o funcionamento 
das Unidades da Atenção 
Básica. 

Garantir o funcionamento 
das Unidades da Atenção 
Básica. 

Garantir custeio para 
funcionamento das 
Unidades de Atenção 
Básica. 
 
 

Monitoramento das ações 
da Atenção Básica. 
 

Ampliar a cobertura 
populacional estimada 
pelas Equipes de Atenção 
Básica. 
 

Ampliar a cobertura 
populacional estimada 
pelas Equipes de Atenção 
Básica. 

Ampliar a cobertura 
populacional estimada 
pelas Equipes de Atenção 
Básica. 

Ampliar a cobertura 
populacional estimada 
pelas Equipes de Atenção 
Básica. 

Ampliar, gradativamente, 
o número de Equipes de 
Saúde da Família e Equipes 
de Saúde Bucal. 
 
 
Ampliar o número de 
médicos nas Unidades 
Básicas de Saúde, por meio 
da adesão aos programas 
do Ministério de Saúde. 
 
 
Realizar Processo Seletivo 
de Agentes Comunitários 
de Saúde para preencher 
as áreas descobertas nos 
territórios das Unidades 
Básicas de Saúde. 

Cobertura populacional 
estimada pelas Equipes de 
Atenção Básica. 
 
 



 
 

Implantar equipes 
matriciais, compostas por 
profissionais de  diferentes 
áreas de conhecimento,  
para apoiar  e atuar junto 
aos profissionais das 
equipes da Estratégia 
Saúde da Família. 
 
 

Reduzir o número de 
internações por causas 
sensíveis à atenção básica. 
 
 
 
 

Reduzir o número de 
internações por causas 
sensíveis à atenção básica. 

Reduzir o número de 
internações por causas 
sensíveis à atenção básica. 

Reduzir o número de 
internações por causas 
sensíveis à atenção básica. 

Reduzir, a cada ano, o 
número de internações 
por causas sensíveis à 
atenção básica, através 
das seguintes ações: 
Qualificar a atenção 
básica: adequar recursos 
humanos, trabalhar em 
rede, realizar atividades 
educativas visando à 
vinculação do usuário a 
Atenção Básica e 
monitorar a assistência 
prestada, através de metas 
quali e quantitativas. 

Proporção de internações 
por causas sensíveis à 
atenção básica. 

Objetivo Específico: Qualificar a rede de Atenção Básica no Município. 
 
 Realizar 
acompanhamento 
periódico das  
condicionalidades do 
Programa Bolsa Família 
(PBF). 

Realizar acompanhamento 
periódico das  
condicionalidades do 
Programa Bolsa Família 
(PBF). 

Realizar acompanhamento 
periódico das  
condicionalidades do 
Programa Bolsa Família 
(PBF). 

Realizar acompanhamento 
periódico das  
condicionalidades do 
Programa Bolsa Família 
(PBF). 

Acompanhar as 
condicionalidades do 
Programa Bolsa Família 
(PBF). 

Cobertura de 
acompanhamento das 
condicionalidades do PBF. 
 



 
 

Ampliar o número de 
equipes aderidas ao PMAQ 
de acordo com pactuações 
do MS. 

Ampliar o número de 
equipes aderidas ao PMAQ 
de acordo com pactuações 
do MS. 

Ampliar o número de 
equipes aderidas ao PMAQ 
de acordo com pactuações 
do MS. 

Ampliar o número de 
equipes aderidas ao PMAQ 
de acordo com pactuações 
do MS. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ampliar o número de 
equipes da ESF aderidas ao 
PMAQ. 

Percentual de equipes 
aderidas ao PMAQ. 

 Realizar a adesão ao 
Programa Saúde na Escola.  

 Ampliar gradativamente o 
número de Equipes de 
Atenção Básica 
contratualizadas no PSE. 
 

Ampliar  gradativamente o 
número de Equipes de 
Atenção Básica 
contratualizadas no PSE. 
 

Ampliar gradativamente o 
número de Equipes de 
Atenção Básica 
contratualizadas no PSE. 
 

Ampliar a adesão para 
outras escolas segundo as 
diretrizes do Ministério da 
Saúde. 
 
 Planejar conjuntamente 
ações anuais: prevenção 
de doenças crônicas 
(alimentação saudável, 
atividade física, 
tabagismo), prevenção da 
violência e acidentes de 
trânsito, saúde bucal, 
DST´S, gravidez na 
adolescência, diagnóstico 
de tracoma, uso racional 
de medicamentos, Saúde 
na Escola e Olhar Brasil. 
 

% Equipes de Atenção 
Básica contratualizadas no 
PSE. 
 

Implementar e adequar a 
infraestrutura física da 
Rede Municipal de Saúde. 
 

Implementar e adequar a 
infraestrutura física da 
Rede Municipal de Saúde.. 
 

Implementar e adequar a 
infraestrutura física da 
Rede Municipal de Saúde. 

Implementar e adequar a 
infraestrutura física da 
Rede Municipal de Saúde. 

Viabilizar reformas, 
ampliações e construções 
de Unidades e Serviços de 
Saúde. 
 

% de reformas e 
ampliações de Unidade 
realizada. 
 
Número de Unidades 



 
 

Buscar recursos federais e 
estaduais para viabilizar 
reformas, ampliações e 
construções de UBS. 
 

Construídas. 
 
 

Manter atualizadas 100% 
das Equipes de Saúde da 
Família no Cadastro 
Nacional de 
Estabelecimentos de 
Saúde (CNES) e Sistema de 
Informação da Atenção 
Básica. 

Manter atualizadas 100% 
das Equipes de Saúde da 
Família no Cadastro 
Nacional de 
Estabelecimentos de 
Saúde (CNES) e Sistema de 
Informação da Atenção 
Básica. 

Manter atualizadas 100% 
das Equipes de Saúde da 
Família no Cadastro 
Nacional de 
Estabelecimentos de 
Saúde (CNES) e Sistema de 
Informação da Atenção 
Básica. 

Manter atualizadas 100% 
das Equipes de Saúde da 
Família no Cadastro 
Nacional de 
Estabelecimentos de 
Saúde (CNES) e Sistema de 
Informação da Atenção 
Básica. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Manter atualizadas as ESFs 
no CNES e nos Sistemas de 
informação da atenção 
básica, bem como retornar 
para as Unidades de Saúde 
informações/dados que 
serão necessárias para o 
planejamento das ações. 

Número de cadastro no 
CNES. 
 

Utilizar as ferramentas do 
Plano Diretor da APS, para 
a classificação de risco das 
famílias que residem na 
área de abrangência das 
Equipes de Saúde da 
Família.  
 
 
 
 
 
 

Manter o instrumento 
utilizado para a 
classificação de risco das 
famílias atualizado, bem 
como utilizá-lo no 
planejamento para as 
intervenções da Equipe de 
Saúde da Família.  
 
 

  
 

Manter o instrumento 
utilizado para a 
classificação de risco das 
famílias atualizado, bem 
como utilizá-lo no 
planejamento para as 
intervenções  das Equipes 
de Saúde da Família.  
 
 

Manter o instrumento 
utilizado para a 
classificação de risco das 
famílias atualizado, bem 
como utilizá-lo no 
planejamento para as 
intervenções das Equipes 
de Saúde da Família.  
 
 
 
 
 
 

 Utilizar Ferramentas de 
planejamento para 
conhecer as famílias da 
área de abrangência das 
ESF e do PACS. 
 
Identificar os fatores de 
risco na família, através da 
atualização dos cadastros 
e da classificação das 
famílias por grau de risco.  
 
Utilizar os dados da 
classificação para o 
planejamento das ações. 
 

% das famílias da área de 
abrangência classificadas 
por risco. 



 
 

 
Objetivo Específico: Implementar a atenção a saúde bucal no Município. 
 
Ampliar, gradativamente, a 
média de ação coletiva de 
escovação dental 
supervisionada. 
 

 
Ampliar, gradativamente, a 
média de ação coletiva de 
escovação dental 
supervisionada. 
 

 
Ampliar, gradativamente, a 
média de ação coletiva de 
escovação dental 
supervisionada. 
 

 
Ampliar, gradativamente, a 
média de ação coletiva de 
escovação dental 
supervisionada. 
 

 
Implantar estratégias 
visando o aumento da 
quantidade de escovação 
dental supervisionada 
realizada no município. 
 

 
Média da ação coletiva de 
escovação dental 
supervisionada. 

Ampliar, gradativamente, a 
cobertura de equipes da 
Saúde Bucal. 
 

Ampliar, gradativamente, a 
cobertura de equipes da 
Saúde Bucal. 
 

Ampliar, gradativamente, a 
cobertura de equipes da 
Saúde Bucal. 
 

Ampliar, gradativamente, a 
cobertura de equipes da 
Saúde Bucal. 
 

Ampliar o número de 
profissionais de saúde 
bucal, através da   
qualificação e implantação 
de novas equipes nas 
Unidades Básicas de 
Saúde. 
 

Cobertura populacional 
estimada pelas equipes 
básicas de saúde bucal. 
 

Reduzir o percentual de 
exodontia realizada em 
relação aos 
procedimentos. 
 

Reduzir o percentual de 
exodontia realizada em 
relação aos 
procedimentos. 
 

Reduzir o percentual de 
exodontia realizada em 
relação aos 
procedimentos. 

Reduzir o percentual de 
exodontia realizada em 
relação aos 
procedimentos. 
 

Implantar estratégias 
visando à redução do 
número de exodontias 
realizadas na Atenção 
Básica. 
 
 

Proporção de exodontia 
em relação aos 
procedimentos 
odontológicos realizados. 
 

Aumentar o acesso da 
população na 1ª consulta 
odontológica 
programática. 
 

Aumentar o acesso da 
população na 1ª consulta 
odontológica 
programática. 
 
 

Aumentar o acesso da 
população na 1ª consulta 
odontológica 
programática. 
 
 
 

Aumentar o acesso da 
população na 1ª consulta 
odontológica 
programática. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Desenvolver estratégias 
visando à ampliação do 
acesso da população à 
consulta odontológica. 
 
 
Garantir recursos 
humanos, materiais e 
equipamentos necessários 
para oferecer a ampliação 
do acesso e a 
resolutividade no 
atendimento. 

Proporção de primeiras 
consultas odontológicas 
programáticas realizadas 
ao ano em relação à 
população. 



 
 

Objetivo Específico: Implementar, fortalecer e aperfeiçoar as iniciativas prioritárias da Política Nacional de Atenção Integral à Saúde do Homem – PNAISH 
 
Implantar ações visando à 
atenção integral à Saúde 
do Homem nas Unidades 
de Saúde. 
 

Implantar ações visando à 
atenção integral à Saúde 
do Homem nas Unidades 
de Saúde. 
 

Implantar ações visando à 
atenção integral à Saúde 
do Homem nas Unidades 
de Saúde. 
 

Implantar ações visando à 
atenção integral à Saúde 
do Homem nas Unidades 
de Saúde. 
 

Desenvolver estratégias 
para Implantar e 
implementar, 
gradativamente, a atenção 
integral a Saúde do 
Homem no Município; 
 
Implantação de protocolos 
de atendimento na 
Atenção Básica e Atenção 
Especializada. 

Produção de serviços 
realizados.  
 
Protocolos implantados. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Diretriz 2:  Promover a atenção à saúde das populações com maior vulnerabilidade/ risco. 
Objetivo: Reorganizar o atendimento oferecido à população em situação de maior risco. 
 
Fortalecer ações de 
prevenção e diagnóstico 
precoce de DST/AIDS e HIV 
em populações de maior 
risco. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fortalecer ações de 
prevenção e diagnóstico 
precoce de DST/AIDS e HIV 
em populações de maior 
risco. 
 

Fortalecer ações de 
prevenção e diagnóstico 
precoce de DST/AIDS e HIV 
em populações de maior 
risco. 
 

Fortalecer ações de 
prevenção e diagnóstico 
precoce de DST/AIDS e HIV 
em populações de maior 
risco. 
 
 
 

Definir as populações de 
maior risco do município e 
as estratégias de ação que 
serão adotadas. 
 
 
Garantir recursos humanos 
considerando as 
especificidades dos 
profissionais integrantes 
das equipes. 
 
 
 Garantir insumos e 
recursos necessários para 
o desenvolvimento das 
ações. 
 
 

 
% de populações em 
risco. 
 
 
 
% de ações realizadas. 
 
 
 
Insumos adquiridos. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Diretriz 3:  Promover a atenção à saúde das populações tradicionais. 

Objetivo: Implementar a atenção à saúde às populações tradicionais, baseado no cuidado integral, com observância às práticas de saúde e às medicinas 
tradicionais, e garantia do respeito às especificidades culturais.  
Promover a equidade em 
saúde para etnias 
minoritárias, reduzindo 
assim as desigualdades 
que afetam esses 
segmentos da população. 

Promover a equidade em 
saúde para etnias 
minoritárias, reduzindo 
assim as desigualdades 
que afetam esses 
segmentos da população. 

Promover a equidade em 
saúde para etnias 
minoritárias, reduzindo 
assim as desigualdades 
que afetam esses 
segmentos da população. 

Promover a equidade em 
saúde para etnias 
minoritárias, reduzindo 
assim as desigualdades 
que afetam esses 
segmentos da população. 

 Adotar mecanismos 
específicos de 
gerenciamento e 
planejamento para 
promover a atenção a 
saúde da população 
pomerana,  respeitando às 
especificidades culturais. 
 
 
 
 
Implementar as ações do 
Programa Dermatológico 
(PAD), com vistas a 
melhorar a qualidade do 
atendimento nos dias dos 
mutirões, bem como 
garantir o 
acompanhamento dos 
pacientes em suas 
respectivas unidades de 
saúde.  
 

 
 
Mutirões realizados.  
 
% de mecanismos adotados 
para  promover a atenção à 
população pomerana. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



 
 

 

 

Diretriz 4:   Fortalecimento da Atenção à Saúde da mulher e da criança. 
Objetivo: Promover a atenção integral à saúde da mulher e da criança, através da implementação da “Rede Cegonha”, com ênfase nas áreas e populações de 
maior vulnerabilidade. 
 
Objetivo Específico: Reorganizar a Rede de Atenção à Saúde da Mulher para garantia do acesso, acolhimento e resolutividade.  

Ampliar, gradativamente, a 
proporção de nascido vivos 
de mãe com no mínimo de 
07 consultas de pré-natal. 
 
 
 

Ampliar, gradativamente, a 
proporção de nascido vivos 
de mãe com no mínimo de 
07 consultas de pré-natal. 
 

Ampliar, gradativamente, a 
proporção de nascido vivos 
de mãe com no mínimo de 
07 consultas de pré-natal. 
 

Ampliar, gradativamente, a 
proporção de nascido vivos 
de mãe com no mínimo de 
07 consultas de pré-natal. 
 

Monitorar e avaliar o 
número de consultas de 
pré-natal realizado nas 
unidades básicas de saúde, 
através do SISPRENATAL, 
bem como o 
preenchimento das fichas 
das gestantes. 

Proporção nascidos vivos 
de mães com no mínimo 
sete consultas de pré-
natal. 
 

Ampliar, gradativamente, a 
proporção de parto normal 
no município, respeitando 
os parâmetros 
estabelecidos pelo 
Ministério de Saúde. 

Ampliar, gradativamente, a 
proporção de parto normal 
no município, respeitando 
os parâmetros 
estabelecidos pelo 
Ministério de Saúde. 

Ampliar, gradativamente, a 
proporção de parto normal 
no município, respeitando 
os parâmetros 
estabelecidos pelo 
Ministério de Saúde. 

Ampliar, gradativamente, a 
proporção de parto normal 
no município, respeitando 
os parâmetros 
estabelecidos pelo 
Ministério de Saúde. 

Promover a discussão e 
implantação de políticas 
públicas no município para 
o incentivo a realização do 
parto normal.  

Proporção de partos 
normais no município 
 

Vincular as gestantes, 
usuárias do SUS, ao local 
de ocorrência do parto, 
durante o 
acompanhamento pré-
natal, de acordo com o 
desenho regional da Rede 
Cegonha. 
 

Vincular as gestantes, 
usuárias do SUS, ao local 
de ocorrência do parto, 
durante o 
acompanhamento pré-
natal, de acordo com o 
desenho regional da Rede 
Cegonha. 
 

Vincular as gestantes, 
usuárias do SUS, ao local 
de ocorrência do parto, 
durante o 
acompanhamento pré-
natal, de acordo com o 
desenho regional da Rede 
Cegonha. 
 

Vincular as gestantes, 
usuárias do SUS, ao local 
de ocorrência do parto, 
durante o 
acompanhamento pré-
natal, de acordo com o 
desenho regional da Rede 
Cegonha. 
 

Implantar juntamente com 
a Secretaria Estadual de 
Saúde as estratégias para 
efetivação da Rede 
Cegonha no Município. 
 
Promover a integração da 
gestante com as 
instituições hospitalares, 
através dos grupos de 
gestantes.  

Proporção de mulheres 
vinculadas ao local de 
ocorrência do parto. 
 

Implantar o acesso ao 
teste rápido de sífilis e  
HIV, nas gestantes usuárias 

Implantar o acesso ao 
teste rápido de sífilis e  
HIV, nas gestantes usuárias 

Implantar o acesso ao 
teste rápido de sífilis e  
HIV, nas gestantes usuárias 

Implantar o acesso ao 
teste rápido de sífilis e  
HIV, nas gestantes usuárias 

Repassar às Unidades de 
Saúde os resultados de 
sífilis e HIV em gestantes 

Proporção de gestantes 
usuárias do SUS que 
realizaram teste rápido 



 
 

do SUS , segundo o 
protocolo de pré-natal 
proposto pela "Rede 
Cegonha". 
 

do SUS , segundo o 
protocolo de pré-natal 
proposto pela "Rede 
Cegonha". 
 

do SUS , segundo o 
protocolo de pré-natal 
proposto pela "Rede 
Cegonha". 
 

do SUS , segundo o 
protocolo de pré-natal 
proposto pela "Rede 
Cegonha". 
 

notificados pelo 
Laboratório Municipal. 
 
Implantar, 
gradativamente, o exame 
do teste rápido de sífilis e 
HIV nas Unidades Básicas 
de Saúde. 
 
Monitorar a ocorrência de 
sífilis e HIV em gestantes.  
 
Identificar e garantir 
acompanhamento pré- 
natal para 100% das 
gestantes com diagnóstico 
de sífilis e HIV . 
 
Realizar busca ativa de 
gestantes, com diagnostico 
de Sífilis e HIV, faltosas no 
pré- natal, pelas Unidades 
Básicas de Saúde. 
 
Reduzir a incidência de 
Sífilis congênita no 
Município. 

para a sífilis e HIV. 
 
 
Nº de gestantes com sífilis 
tratadas adequadamente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nº de gestantes com HIV 
tratadas adequadamente. 
 
 
 
 
 
 
 
Nº de casos novos de sífilis 
congênita registrados. 

Manter 100% a 
investigação dos óbitos 
maternos e os óbitos em 
mulheres em idade fértil 
(MIF) por causas 
presumíveis no município. 

Manter 100% a 
investigação dos óbitos 
maternos e os óbitos em 
mulheres em idade fértil 
(MIF) por causas 
presumíveis no município. 
 

Manter 100% a 
investigação dos óbitos 
maternos e os óbitos em 
mulheres em idade fértil 
(MIF) por causas 
presumíveis no município. 
 

Manter 100% a 
investigação dos óbitos 
maternos e os óbitos em 
mulheres em idade fértil 
(MIF) por causas 
presumíveis no município. 

Investigar os óbitos 
maternos e os óbitos em 
mulheres em idade fértil 
(MIF) por causas 
presumíveis de morte 
materna no município.  

Proporção de óbitos 
maternos e de mulheres 
em idade fértil (MIF) por 
causas presumíveis de 
morte materna 
investigados. 

 Garantir que 100% de 
gestantes tenham um 
acompanhante durante a 

Garantir que 100% de 
gestantes tenham um 
acompanhante durante a 

Garantir que 100% de 
gestantes tenham um 
acompanhante durante a 

Garantir que 100% de 
gestantes tenham um 
acompanhante durante a 

Manter a pactuação  com 
os hospitais conveniados  
para garantir um parto 

Proporção de gestantes 
com acompanhante 
durante internação para 



 
 

internação para realização 
do parto.  

internação para realização 
do parto. 

internação para realização 
do parto. 

internação para realização 
do parto. 

humanizado, com a 
presença de um 
acompanhante. 

realização do parto. 

Garantir que 100 % das 
gestantes inscritas no 
SISPRENATAL, estejam 
adequadamente 
imunizadas contra o 
tétano. 

Garantir que 100 % das 
gestantes inscritas no 
SISPRENATAL, estejam 
adequadamente 
imunizadas contra o 
tétano 

Garantir que 100 % das 
gestantes inscritas no 
SISPRENATAL, estejam 
adequadamente 
imunizadas contra o 
tétano 

Garantir que 100 % das 
gestantes inscritas no 
SISPRENATAL, estejam 
adequadamente 
imunizadas contra o tétano 

Estimular a alimentação do 
SISPRENATAL. 
 
Monitorar a situação 
vacinal das gestantes. 
 
 Realizar busca ativa 
oportuna da gestantes 
faltosas. 

Cobertura de gestantes 
vacinadas contra o tétano, 
conforme protocolo de 
vacinação. 

Ampliar o número de 
exames citopatológicos do 
colo do útero em mulheres 
de 25 a 64 anos e a 
população feminina na 
mesma faixa etária. 
 

Ampliar o número de  
exames citopatológicos do 
colo do útero em mulheres 
de 25 a 64 anos e a 
população feminina na 
mesma faixa etária. 
 

Ampliar o número de  
exames citopatológicos do 
colo do útero em mulheres 
de 25 a 64 anos e a 
população feminina na 
mesma faixa etária. 
 

Ampliar o número de  
exames citopatológicos do 
colo do útero em mulheres 
de 25 a 64 anos e a 
população feminina na 
mesma faixa etária. 
 

 Estimular a coleta do 
exame citopatológico  
cérvico vaginal na 
população alvo. 
 
 
 Avaliar o acesso de 
mulheres de 25 a 64 anos 
em situação de risco à 
coleta de Papanicolaou 
(risco =nunca colheram 
exame; último exame há 
mais de 3 anos; resultado 
anterior alterado) e buscar 
estratégias para realizar o 
exame nesta população. 

Razão de exames 
citopatológicos do colo do 
útero em mulheres de 25 a 
64 anos e a população 
feminina na mesma faixa 
etária. 
 

Ampliar o número de 
mamografias realizadas 
em mulheres de 50 a 69 de 
idade.  

Ampliar o número de 
mamografias realizadas 
em mulheres de 50 a 69 de 
idade. 

Ampliar o número de 
mamografias realizadas 
em mulheres de 50 a 69 de 
idade. 

Ampliar o número de 
mamografias realizadas em 
mulheres de 50 a 69 de 
idade. 

Estimular a realização de 
mamografias realizadas 
em mulheres de 50 a 69 de 
idade. 
 
Avaliar o acesso de 
mulheres de 50 a 69 anos 
em situação de risco  (risco 
=nunca fizeram o exame; 

Razão de exames de 
mamografia realizados em 
mulheres de 50 a 69 de 
idade.  



 
 

último exame há mais de 3 
anos; resultado anterior 
alterado) e buscar 
estratégias para realizar o 
exame nesta população. 
 

Manter em 100% de 
seguimento/tratamento 
informado de mulheres 
com diagnóstico de lesões 
intraepiteliais de alto grau 
de colo de útero. 
 

Manter em 100% de 
seguimento/tratamento 
informado de mulheres 
com diagnóstico de lesões 
intraepiteliais de alto grau 
de colo de útero. 
 

Manter em 100% de 
seguimento/tratamento 
informado de mulheres 
com diagnóstico de lesões 
intraepiteliais de alto grau 
de colo de útero. 
 

Manter em 100% de 
seguimento/tratamento 
informado de mulheres 
com diagnóstico de lesões 
intraepiteliais de alto grau 
de colo de útero. 
 

Manter a busca  ativa, 
junto as unidades de 
saúde, das  mulheres com 
lesões de alto grau de colo 
de útero. 
 

Seguimento/tratamento 
informado de mulheres 
com diagnóstico de lesões 
intraepiteliais de alto grau 
de colo de útero. 
 

Manter 100% de 
seguimento/tratamento 
informado de mulheres 
com mamografias com 
resultados alterados. 

Manter 100% de 
seguimento/tratamento 
informado de mulheres 
com mamografias com 
resultados alterados. 

Manter 100% de 
seguimento/tratamento 
informado de mulheres 
com mamografias com 
resultados alterados. 

Manter 100% de 
seguimento/tratamento 
informado de mulheres 
com mamografias com 
resultados alterados. 

Monitorar mulheres com 
mamografias alteradas 
com seguimento 
informado. 
 
 
 
 
 

Seguimento/tratamento 
informado de mulheres 
com mamografias com 
resultados alterados. 

Objetivo Específico: Reorganizar a Rede de Atenção à Saúde da Criança para garantia do Acesso, Acolhimento e Resolutividade.  
 
Reduzir a mortalidade 
infantil (<1 ano) no 
Município. 

Reduzir a mortalidade 
infantil (<1 ano) no 
Município 

Reduzir a mortalidade 
infantil (<1 ano) no 
Município 

Reduzir a mortalidade 
infantil (<1 ano) no 
Município 

Implantar estratégias que 
visem o fortalecimento da 
rede de assistência ao pré-
natal, parto, puerpério e 
puericultura. 
 
 Incentivar, promover e 
apoiar o aleitamento 
materno. 
 
Implantar a estratégia 
Amamenta e Alimenta 
Brasil. 

Taxa de mortalidade 
infantil. 
 
 
Indicadores do SISVAN e 
da Estratégia Amamenta e 
Alimenta Brasil. 
 
 
 
 
 
 



 
 

Investigar 100% dos óbitos 
infantil e fetal no 
município. 
 

Investigar 100% dos óbitos 
infantil e fetal no 
município. 
 

Investigar 100% dos óbitos 
infantil e fetal no 
município. 
 

Investigar 100% dos óbitos 
infantil e fetal no 
município. 
 

Investigar os óbitos infantil 
e fetal no Município. 

Proporção de óbitos 
infantis e fetais 
investigados. 
 

Garantir que as crianças 
estejam com coberturas 
vacinais adequadas ao 
calendário básico de 
vacinação. 

Garantir que as crianças 
estejam com coberturas 
vacinais adequadas ao 
calendário básico de 
vacinação. 

Garantir que as crianças 
estejam com coberturas 
vacinais adequadas ao 
calendário básico de 
vacinação. 

Garantir que as crianças 
estejam com coberturas 
vacinais adequadas ao 
calendário básico de 
vacinação. 

Desenvolver ações 
educativas quanto à 
importância da vacinação. 
 
Realizar sistematicamente 
a busca de crianças 
faltosas. 

Cobertura vacinal em 
menores de 1 ano , 1º e 2º 
reforço na população de 1 
a 5 anos por tipo de 
vacina. 

Objetivo Específico: Implementar a Política Municipal para Adolescentes. 

Organizar a Linha de 
cuidado do adolescente. 
 

Fortalecer a linha de 
cuidado integral do 
adolescente. 
 

Fortalecer a linha de 
cuidado integral do 
adolescente. 
 

Fortalecer a linha de 
cuidado em 
funcionamento adequado. 

 Implantar e implementar 
a rede de serviços para 
assistência integral ao 
adolescente. 
 
 Elaborar fluxos de 
atendimento.  

Programa implantado. 
 
Fluxos elaborados. 

Ampliar a cobertura 
vacinal em adolescentes de 
11 a 19 anos, através da 
atualização das vacinas 
indicadas para esta faixa 
etária. 

Ampliar a cobertura 
vacinal em adolescentes de 
11 a 19 anos, através da 
atualização das vacinas 
indicadas para esta faixa 
etária. 

Ampliar a cobertura 
vacinal em adolescentes de 
11 a 19 anos, através da 
atualização das vacinas 
indicadas para esta faixa 
etária. 

Ampliar a cobertura 
vacinal em adolescentes de 
11 a 19 anos, através da 
atualização das vacinas 
indicadas para esta faixa 
etária. 

Desenvolver ações 
sistemáticas de orientação 
e vacinação nas escolas 
públicas (municipais, 
estaduais e privadas), 
visando à conclusão dos 
esquemas vacinais 
indicadas para esta faixa 
etária. 

Cobertura vacinal contra 
Hepatite B, HPV, Tétano e 
Tríplice Viral em pessoas 
de 11 a 19 anos. 

Promover ações 
intersetoriais para 
prevenção do uso de 
álcool e drogas. 
 

Promover ações 
intersetoriais para 
prevenção do uso de 
álcool e drogas. 
 

Promover ações 
intersetoriais para 
prevenção do uso de 
álcool e drogas. 
 

Promover ações 
intersetoriais para 
prevenção do uso de álcool 
e drogas. 
 

Desenvolver ações 
educativas em parceria 
com os profissionais 
envolvidos no Programa 
Saúde na Escola, DST/AIDS 
e das Secretarias de 
Educação e Assistência 
social para a prevenção do 

 
Ações educativas 
realizadas. 



 
 

uso de álcool e drogas. 
Objetivo Específico: Implementar as ações de planejamento familiar nas Unidades de Saúde do Município. 
 
Promover capacitação e 
educação continuada aos 
profissionais envolvidos no 
Planejamento Familiar nas 
Unidades de Saúde. 
 

Promover capacitação e 
educação continuada aos 
profissionais envolvidos no 
Planejamento Familiar nas 
Unidades de Saúde. 
 

Promover capacitação e 
educação continuada aos 
profissionais envolvidos no 
Planejamento Familiar nas 
Unidades de Saúde. 
 

Promover capacitação e 
educação continuada aos 
profissionais envolvidos no 
Planejamento Familiar nas 
Unidades de Saúde. 
 

Promover capacitação e 
educação continuada para 
os profissionais.  
 

Nº de profissionais 
capacitados. 
 

Disponibilizar material 
educativo para todas as 
Unidades Básicas de 
Saúde. 
 

Disponibilizar material 
educativo para todas as 
Unidades Básicas de Saúde 

Disponibilizar material 
educativo para todas as 
Unidades Básicas de Saúde 

Disponibilizar material 
educativo para todas as 
Unidades Básicas de Saúde 

Aquisição/Produção de 
material educativo em 
saúde sexual e reprodutiva 
para todas as Unidades de 
Saúde que possuem PACS 
e ESF. 

Nº de materiais educativos 
disponibilizados. 
 

Objetivo Específico: Fortalecer as ações de Promoção da Alimentação Saudável e implementar o monitoramento em situações de Risco para Doenças e Agravos 
Previníveis. 
 
Organizar o serviço de 
nutrição no âmbito da  
Secretaria Municipal de  
Saúde, visando à 
promoção e proteção da 
saúde, prevenção, 
diagnóstico e tratamento 
de agravos.  
 

Organizar o serviço de 
nutrição no âmbito da  
Secretaria Municipal de  
Saúde, visando à 
promoção e proteção da 
saúde, prevenção, 
diagnóstico e tratamento 
de agravos.  
 

Organizar o serviço de 
nutrição no âmbito da  
Secretaria Municipal de  
Saúde, visando à 
promoção e proteção da 
saúde, prevenção, 
diagnóstico e tratamento 
de agravos.  
 

Organizar o serviço de 
nutrição no âmbito da  
Secretaria Municipal de  
Saúde, visando à 
promoção e proteção da 
saúde, prevenção, 
diagnóstico e tratamento 
de agravos.  
 

Realizar atividades 
educativas relativa à 
alimentação e nutrição na 
rede municipal de atenção 
à Saúde com objetivo de 
motivar hábitos saudáveis. 
        
 
 
Seguir os critérios 
estabelecidos pela 
Secretaria de Estado, para 
o acesso a alimentos para 
fins especiais de modo a 
promover a equidade e a 
regulação no acesso a 
esses produtos. 
 

N° de profissionais 
capacitados. 
 
N° de cuidadores de 
pacientes capacitados. 
 
N° de pacientes 
monitorados no SISVAN a 
partir dos dados na 
antropométricos. 
 
N° de pacientes 
cadastrados no programa 
de Dieta industrializada. 
 
 N° de visitas domiciliares 
realizadas por profissionais 
da Unidade de saúde. 
 



 
 

Implantar os programas do 
âmbito da nutrição e 
alimentação pertinentes à 
Saúde em todas as 
Unidades de Saúde e 
garantir a continuidade 
dos programas vigentes 
junto a outros órgãos 
envolvidos (Secretaria 
Municipal de Educação e 
Assistência Social). 

Implantar os programas do 
âmbito da nutrição e 
alimentação pertinentes à 
Saúde em todas as 
Unidades de Saúde e 
garantir a continuidade 
dos programas vigentes 
junto a outros órgãos 
envolvidos (Secretaria 
Municipal de Educação e 
Assistência Social). 

Garantir a continuidade 
dos programas vigentes do 
âmbito da nutrição e 
alimentação pertinentes à 
saúde. 
 

Garantir a continuidade 
dos programas vigentes do 
âmbito da nutrição e 
alimentação pertinentes à 
saúde. 
 

 Implantar os Programas 
de alimentação e Nutrição 
na rede municipal de 
atenção a saúde com 
aprimoramento dos fluxos 
e articulação intersetorial. 
 
 
Implementar as ações dos 
programas do âmbito da 
nutrição e alimentação 
pertinentes à Saúde em 
todas as Unidades de 
Saúde. 
 
 

N° de beneficiários dos 
programas de 
alimentação. 
 
 
 N° de capacitações 
realizadas com os 
profissionais envolvidos 
nos programas. 
 

Fortalecer as ações de 
promoção de alimentação 
saudável em 100% das 
Unidades de Saúde do 
Município. 

Fortalecer as ações de 
promoção de alimentação 
saudável em 100% das 
Unidades de Saúde do 
Município. 

Fortalecer as ações de 
promoção de alimentação 
saudável em 100% das 
Unidades de Saúde do 
Município. 

Fortalecer as ações de 
promoção de alimentação 
saudável em 100% das 
Unidades de Saúde do 
Município. 

Aprimorar articulação 
intersetorial e desenvolver 
estratégias de 
comunicação para 
sensibilização dos 
munícipes. 
 
 
 
 Ampliar oferta do serviço 
de nutrição, através de 
parcerias com Instituições 
de Ensino e outros órgãos. 
 

N° de eventos, encontros, 
cursos e outros, referente 
à promoção da 
alimentação saudável. 
 
 N° de pais, professores e 
alunos participantes de 
atividades educativas. 
 
 Relação de materiais 
educativos elaborados e 
distribuídos. 

Implantar grupos de 
reeducação alimentar 
infantil nas Unidades de 
Saúde. 
 

Implantar grupos de 
reeducação alimentar 
infantil e adulto nas 
Unidades de Saúde. 
 

Implantar grupos de 
reeducação alimentar 
infantil e adulto nas 
Unidades de Saúde.  

Garantir a continuidade 
dos grupos vigentes de 
reeducação alimentar 
pertencentes à saúde. 

Aprimorar articulação  
intersetorial e desenvolver 
estratégias para  prevenir 
o sobrepeso e  a 
obesidade.  
 

Estado Nutricional dos 
participantes dos grupos - 
Relatórios do SISVAN. 
 
N° de grupos de 
reeducação alimentar 
adulto e infantil  existente. 



 
 

Implantar as ações de 
vigilância nutricional e 
alimentar em adultos e 
idosos, priorizando os 
portadores de diabete, no 
âmbito da Secretaria 
Municipal de Saúde. 

Implantar as ações de 
vigilância nutricional e 
alimentar em adultos e 
idosos, priorizando os 
portadores de diabete, no 
âmbito da Secretaria 
Municipal de Saúde. 

Implementar as ações de 
vigilância nutricional e 
alimentar em adultos e 
idosos priorizando os 
portadores de diabetes, no 
âmbito da Secretaria 
Municipal de Saúde.   

Garantir a continuidade 
das ações de vigilância 
nutricional e alimentar 
pertencentes à saúde. 

 Realizar a vigilância 
alimentar e nutricional da 
população adstrita com 
vistas à estratificação de 
risco para o cuidado do 
sobrepeso e obesidade.  

Nº de indivíduos 
acompanhados Relatórios - 
SISVAN.  
 

Implantar as ações de 
vigilância nutricional e 
alimentar, em crianças e 
gestantes , nas Unidades 
de Saúde.  
 

Implantar as ações de 
vigilância nutricional e 
alimentar, em crianças e 
gestantes, nas Unidades 
de Saúde 

Implementar as ações de 
vigilância nutricional e 
alimentar, em crianças e 
gestantes, nas Unidades 
de Saúde. 

Garantir a continuidade 
das ações de vigilância 
nutricional e alimentar 
pertencentes à saúde. 

Realizar a vigilância 
alimentar e nutricional da 
população adstrita com 
vistas à estratificação de 
risco para o cuidado da 
obesidade e desnutrição. 

Nº de indivíduos 
acompanhados  Relatórios 
- SISVAN.  
 

Garantir a atualização e 
formação continuada dos 
nutricionistas, bem como 
dos demais profissionais 
envolvidos com os 
programas de alimentação 
e nutrição.   
 

Garantir a atualização e 
formação continuada dos 
nutricionistas, bem como 
dos demais profissionais 
envolvidos com os 
programas de alimentação 
e nutrição. 

Garantir a atualização e 
formação continuada dos 
nutricionistas, bem como 
dos demais profissionais 
envolvidos com os 
programas de alimentação 
e nutrição. 

Garantir a atualização e 
formação continuada dos 
nutricionistas, bem como 
dos demais profissionais 
envolvidos com os 
programas de alimentação 
e nutrição. 

Qualificar os profissionais 
visando o aprimoramento 
do serviço de nutrição e 
alimentação. 
 
 
 
 
 
 

N° de profissionais 
capacitados.  
 
Nº de grupos de estudos 
realizados. 
 
 % de profissionais que 
participaram de 
congressos, encontros e 
outros.  

Diretriz 5 – Fortalecimento da Atenção a Saúde do Idoso e dos  Portadores de Doenças Crônicas. 
Objetivo: Garantir da atenção integral à saúde da pessoa idosa e dos portadores de doenças crônicas, com estímulo ao envelhecimento ativo e 
fortalecimento das ações de promoção e prevenção. 
Objetivo Específico: Aprimorar a assistência da pessoa idosa e dos portadores de doenças crônicas, com estímulo ao envelhecimento ativo, mediante 
qualificação da gestão e das redes de atenção. 
 

 
Reduzir a taxa de 
mortalidade prematura 
(<70 anos) por HAS, DM. 
 

 
Reduzir a taxa de 
mortalidade prematura 
(<70 anos) por HAS, DM. 

 
Reduzir a taxa de 
mortalidade prematura 
(<70 anos) por HAS, DM. 

 
Reduzir a taxa de 
mortalidade prematura 
(<70 anos) por HAS, DM. 
 

Intensificar as ações 
intersetoriais e do 
programa Hiperdia- 
Hipertensão e Diabetes 
Mellitus. 
 
Implantação dos 

Taxa de mortalidade 
prematura (<70 anos) pelo 
conjunto das quatro 
principais Doenças 
Crônicas Não 
Transmissíveis - DCNT 
(Doenças do aparelho 



 
 

protocolos de Assistência 
ao Portador de 
Hipertensão e Diabetes 
Mellitus. 
 
Implementar as ações de 
Combate ao Tabagismo. 
 
Monitorar a mortalidade 
por doenças respiratórias 
crônicas. 

circulatório, câncer, 
diabetes e doenças 
respiratórias crônicas) 
 

Redução a taxa de 
internação hospitalar de 
pessoas idosas por fratura 
de fêmur. 
 

Redução a taxa de 
internação hospitalar de 
pessoas idosas por fratura 
de fêmur. 
 

Redução a taxa de 
internação hospitalar de 
pessoas idosas por fratura 
de fêmur. 
 

Redução a taxa de 
internação hospitalar de 
pessoas idosas por fratura 
de fêmur. 
 

Implementar ações de 
vigilância e educativas de 
prevenção de queda e 
fratura de fêmur em 
pessoas idosas nas 
Unidades Básicas de 
Saúde. 
Garantir medicações para 
as pessoas idosas para 
tratamento de 
osteoporose, osteopenia. 

Taxa de internação 
hospitalar de pessoas 
idosas por fratura de 
fêmur. 
 

Qualificar as equipes para 
o atendimento aos HAS e 
DM da rede SUS. 
 

Monitorar equipes para o 
atendimento aos HAS e 
DM da rede SUS. 
 

Monitorar equipes para o 
atendimento aos HAS e 
DM da rede SUS. 
 

Monitorar equipes para o 
atendimento aos HAS e 
DM da rede SUS. 
 

Criar um grupo matricial 
para elaboração e 
implantação do protocolo 
de HAS e DM. 
 
 
 
 

Cadastros e 
Acompanhamento no 
HIPERDIA . 
 
Monitoramento da 
planilha de classificação de 
risco. 

Implantar a rede de 
assistência para 
atendimento ao idoso e 
portadores de doenças 
crônicas no município. 
 

Implementar a rede de 
assistência para 
atendimento ao idoso e 
portadores de doenças 
crônicas no município. 

Implementar a rede de 
assistência para 
atendimento ao idoso e 
portadores de doenças 
crônicas no município. 

Implementar a rede de 
assistência para 
atendimento ao idoso e 
portadores de doenças 
crônicas no município. 

Implantar um serviço de 
referência municipal para 
atendimento do idoso, 
com acolhimento baseado 
no grau de fragilidade.  
 
 

Serviço de referência 
implantado. 



 
 

Integrar ações de atenção 
ao idoso no âmbito do 
SUS, SUAS e Secretarias 
Municipais.  

Diretriz 06: Ampliação e fortalecimento da Política de Atenção Especializada em saúde. 
Objetivo: Garantir acesso da população a serviços de qualidade, com equidade e em tempo adequado ao atendimento das necessidades de saúde, mediante 
aprimoramento da política da atenção especializada. 
Objetivo específico: Garantir assistência especializada ambulatorial e hospitalar. 
Ampliar, gradativamente, a 
oferta dos serviços de 
média complexidade. 
 

Ampliar, gradativamente, a 
oferta dos serviços de 
média complexidade. 
 

Ampliar, gradativamente, a 
oferta dos serviços de 
média complexidade. 
 

Ampliar, gradativamente, a 
oferta dos serviços de 
média complexidade. 
 

Ampliar serviços próprios de 
acordo com as demandas 
existentes e prioridades do 
SUS. 
 
Ampliar a oferta de 
consultas e exames 
especializados por meio do 
Consórcio Inter Municipal, 
em conformidade  com a 
disponibilidade financeira e 
orçamentária, pleiteando 
aumento de recursos 
financeiros do bloco de 
Média e Alta Complexidade 
(MAC), junto ao Ministério 
da Saúde. 
 

 Monitoramento da 
Produção de serviços. 
 

Manter 100 % atualizados 
os cadastros das unidades 
no Cadastro Nacional de 
Estabelecimentos de 
Saúde (CNES) e dados nos 
Sistemas de Informações 
instituídos nas três esferas 
de governo.  

Manter 100 % atualizados 
os cadastros das unidades 
no Cadastro Nacional de 
Estabelecimentos de 
Saúde (CNES) e dados nos 
Sistemas de Informações 
instituídos nas três esferas 
de governo.  

Manter 100 % atualizados 
os cadastros das unidades 
no Cadastro Nacional de 
Estabelecimentos de 
Saúde (CNES) e dados nos 
Sistemas de Informações 
instituídos nas três esferas 
de governo.  

Manter 100 % atualizados 
os cadastros das unidades 
no Cadastro Nacional de 
Estabelecimentos de 
Saúde (CNES) e dados nos 
Sistemas de Informações 
instituídos nas três esferas 
de governo.  

Monitorar escalas de serviço 
e dados CNES, ferramentas 
de avaliação da produção 
dos serviços. 

Cadastro no CNES e 
Sistemas de 
Informações vigentes. 

Adequar e modernizar o 
setor de regulação 

Adequar e modernizar o 
setor de regulação 

Modernizar o setor de 
regulação municipal.  

Modernizar o setor de 
regulação municipal.  

Desenvolver ações visando 
melhorar a regulação 

 
Ações realizadas. 



 
 

municipal.  
 
 

municipal.  
 
 

 
 

 
 

municipal como: 
 
Adequar e Modernizar a 
estrutura física da Agência 
Municipal de 
Agendamentos; 
 
Garantir a educação 
permanente dos 
profissionais, através de 
capacitações e participação 
em eventos relacionados; 
 
Realizar contratação de 
médico Regulador, 
Autorizador e Auditor. 
 
Elaborar e implantar normas  
assistenciais para regular o 
sistema.  

 
 
Nº de capacitações 
realizadas.  
 
 
Nº de participação em 
eventos. 
 
 
 
Contratações realizadas. 
 
 
 
 
Normas implantadas. 
. 

Ampliar o financiamento 
com recursos federais para 
ações de média e alta 
complexidade. 

Ampliar o financiamento 
com recursos federais para 
ações de média e alta 
complexidade. 

Ampliar o financiamento 
com recursos federais para 
ações de média e alta 
complexidade. 

Ampliar o financiamento 
com recursos federais para 
ações de média e alta 
complexidade. 

Habilitar serviços 
especializados próprios, 
conveniados e/ou 
contratados junto ao 
Ministério da Saúde. 

Sistemas de informação 
do Ministério de Saúde. 

Adequar e incrementar 
contratos, convênios e 
contratualizações com 
prestadores de serviços, 
sob gestão municipal. 
 

Adequar e incrementar 
contratos, convênios e 
contratualizações com 
prestadores de serviços, 
sob gestão municipal 

Adequar e incrementar 
contratos, convênios e 
contratualizações com 
prestadores de serviços, 
sob gestão municipal 

Adequar e incrementar 
contratos, convênios e 
contratualizações com 
prestadores de serviços, 
sob gestão municipal 

 Adequar contratos, 
convênios, e/ou 
contratualização com 
prestadores de serviços, sob 
gestão municipal. 
Acompanhar, avaliar e 
monitorar o cumprimento 
dos instrumentos de 
contratualização, junto aos 
prestadores. 

 Monitorar 
Contratos/convênios  
 
 
 
 Acompanhar os 
Relatórios da comissão 
de acompanhamento de 
contratos e convênios. 
 

Garantir o acesso dos 
munícipes nos serviços de 

Garantir o acesso dos 
munícipes nos serviços de 

Garantir o acesso dos 
munícipes nos serviços de 

Garantir o acesso dos 
munícipes nos serviços de 

Garantir o funcionamento 
da unidade de reabilitação 

 Nº Unidades em 
funcionamento. 



 
 

reabilitação.  
 

reabilitação. reabilitação. reabilitação. de serviços próprios através 
de custeio (RH, despesa 
permanente e insumos).  
 
Implantar o estúdio de 
pilates, bem como custear 
as despesas decorrentes 
desse serviço.     

 

 
 
 
 
 
 Serviço implantado. 
 
 

Diretriz 7 – Fortalecimento da Rede de Atenção às Urgências e Emergências.  
Objetivo:  Implementar e qualificar a Rede de Atenção às Urgências, articulado-se às outras redes de atenção.  
 
  Elaborar e implantar uma 
planilha de 
monitoramento dos 
atendimentos de pacientes 
HAS e DM 
descompensados que 
buscam atendimento de 
urgência.   
 

Manter atualizada a 
planilha de 
monitoramento dos 
atendimentos de pacientes 
HAS e DM 
descompensados. 
 

Manter atualizada a 
planilha de 
monitoramento dos 
atendimentos de pacientes 
HAS e DM 
descompensados. 
 

Manter atualizada a 
planilha de 
monitoramento dos 
atendimentos de pacientes 
HAS e DM 
descompensados. 
 

Solicitar informações do 
Hospital FHASDOMAR em 
relação aos  atendimentos 
de  HAS e DM 
descompensados para 
elaboração, junto ao 
Programa de Hiperdia,  
uma planilha de 
monitoramento desses 
pacientes. 
 
Monitorar o 
acompanhamento dos 
casos identificados, 
garantindo a continuidade 
do tratamento nas 
Unidades Básicas de 
Saúde. 
 

Proporção de pacientes 
que procuram as UPAs por 
descompensação de HAS e 
DM e garantir a 
continuidade na Atenção 
Básica.  



 
 

Manter o Hospital 
FHASDOMAR como 
Unidades de Urgência e 
Emergência de referência   
para o serviço de 
notificação contínua da 
violência doméstica, sexual 
e/ou outras formas de 
violências ao ano. 

Manter o Hospital 
FHASDOMAR como 
Unidades de Urgência e 
Emergência de referência  
para o serviço de 
notificação contínua da 
violência doméstica, sexual 
e/ou outras formas de 
violências ao ano. 

 Implantar em uma 
Unidade de Saúde o 
serviço de notificação da 
violência doméstica, sexual 
e/ou outras formas de 
violências, bem como 
manter o Hospital 
FHASDOMAR com o 
referido serviço. 

Manter o serviço de 
notificação da violência 
doméstica, sexual e/ou 
outras formas de 
violências, no Hospital 
FHASDOMAR e em uma 
Unidade de Saúde.  

Pactuar com o Hospital 
essa referência.  
 
Monitoramento das 
notificações. 
 
Capacitação dos 
profissionais. 

Proporção de unidades de 
saúde com serviço de 
notificação de violência 
implantada. 
 

 Desenvolver estratégias 
para aprimorar a 
prestação dos serviços de 
urgência no âmbito da 
Secretaria Municipal de 
Saúde.  
 

Desenvolver estratégias 
para aprimorar a 
prestação dos serviços de 
urgência no âmbito da 
Secretaria Municipal de 
Saúde.  
 

Desenvolver estratégias 
para aprimorar a prestação 
dos serviços de urgência 
no âmbito da Secretaria 
Municipal de Saúde.  
 

Desenvolver estratégias 
para aprimorar a prestação 
dos serviços de urgência 
no âmbito da Secretaria 
Municipal de Saúde.  
 

Capacitação dos 
profissionais das Unidades 
de Saúde para a  
classificação de risco e 
prestação dos serviços de 
urgência, no âmbito da 
Atenção básica. 
 
 Realizar periodicamente a 
manutenção preventiva 
das ambulâncias.  
 
Garantia dos insumos, 
materiais e equipamentos 
necessários para o 
desenvolvimento das 
ações, bem como de 
Recursos Humanos. 
 
Implantação de um 
instrumento para 
disciplinar e normatizar as 
rotinas dos serviços de 
transporte de pacientes 
realizados pelas 
ambulâncias das Unidades 
de Saúde. 
 

Profissionais capacitados. 
 
 
 
 
Instrumento elaborado e 
implantado.  



 
 

 Realizar 100% de 
inspeções sanitárias na 
Unidade de Pronto 
Atendimento. 

Realizar 100% de 
inspeções sanitárias na 
Unidade de Pronto 
Atendimento. 

Realizar 100% de 
inspeções sanitárias na 
Unidade de Pronto 
Atendimento. 

Realizar 100% de 
inspeções sanitárias na 
Unidade de Pronto 
Atendimento. 

Cronograma de visitas as 
Unidades de Pronto 
Atendimento e Pronto 
Socorro. 

Taxa de inspeções 
sanitárias em Unidades de 
Pronto Atendimento.. 

 

 
Diretriz 8 – Fortalecimento da rede de saúde mental/Atenção Psicossocial. 
Objetivo: Promover a atenção integral e humanizada as pessoas com transtornos mentais, com dependência de álcool ou que façam uso abusivo/nocivo de 
substâncias psicoativas, com ênfase no enfrentamento da dependência de crack. 
Objetivo específico: Organizar a rede de saúde mental e atenção aos dependentes de álcool e outras drogas, de forma articulada com os demais pontos de 
atenção em saúde e outros pontos intersetoriais. 

Garantir o acesso dos 
munícipes aos serviços de 
saúde mental. 
 

Garantir o acesso dos 
munícipes aos serviços de 
saúde mental. 
 

Garantir o acesso dos 
munícipes aos serviços de 
saúde mental. 
 

Garantir o acesso dos 
munícipes aos serviços de 
saúde mental. 
 

Garantir o funcionamento da 
unidade de saúde mental 
(custeio de recursos humanos, 
materiais e equipamentos e 
incrementos que se fizerem 
necessário).  

Nº de Unidade em 
funcionamento. 

Implantar um Centro de 
Atenção Psicossocial 
(CAPS) no município. 

Implementar as ações do 
do Centro de Atenção 
Psicossocial (CAPS) no 
município. 
 
 

Implementar as ações do 
Centro de Atenção 
Psicossocial (CAPS) no 
município. 
 

Ampliar a cobertura do 
Centro de Atenção 
Psicossocial (CAPS) no 
município. 
 

Buscar recurso financeiro, 
junto ao Ministério de Saúde 
e a Secretaria Estadual de 
Saúde, para a construção de 
um Centro de Atenção 
Psicossocial (CAPS) no 
município. 
 

Cobertura dos Centros 
de Atenção Psicossocial 
(CAPS). 
 

Qualificar os serviços da 
rede de atenção 
psicossocial no âmbito 
municipal. 

Qualificar os serviços da 
rede de atenção 
psicossocial no âmbito 
municipal. 

Qualificar os serviços da 
rede de atenção 
psicossocial no âmbito 
municipal. 

Qualificar os serviços da 
rede de atenção 
psicossocial no âmbito 
municipal. 

Contratar recursos humanos 
qualificados para fortalecer 
as ações nas Unidades 
Básicas de Saúde.  
 
Adequar infraestrutura das 
unidades de saúde. 
 
Ampliar estratégias de saúde 
mental. 

 
Contratos 
Administrativos 
realizados.  
 
 
 
Ações realizadas. 
 
 



 
 

 
Revisar e instituir fluxos e 
protocolos para 
integralidade das ações de 
saúde mental. 
 

 

 
Fluxos/protocolos 
elaborados e 
implantados. 
 
 
 
 

Manter 100 % atualizados 
os cadastros das unidades 
no Cadastro Nacional de 
Estabelecimentos de 
Saúde (CNES) e dados nos 
Sistemas de Informações 
instituídos nas três esferas 
de governo.  
 

Manter 100 % atualizados 
os cadastros das unidades 
no Cadastro Nacional de 
Estabelecimentos de 
Saúde (CNES) e dados nos 
Sistemas de Informações 
instituídos nas três esferas 
de governo.  
 

Manter 100 % atualizados 
os cadastros das unidades 
no Cadastro Nacional de 
Estabelecimentos de 
Saúde (CNES) e dados nos 
Sistemas de Informações 
instituídos nas três esferas 
de governo.  

Manter 100 % atualizados 
os cadastros das unidades 
no Cadastro Nacional de 
Estabelecimentos de 
Saúde (CNES) e dados nos 
Sistemas de Informações 
instituídos nas três esferas 
de governo.  

Monitorar escalas de serviço e 
dados CNES, ferramentas de 
avaliação da produção dos 
serviços. 
 

Cadastro CNES 

Diretriz 9 – Vigilância, Prevenção e fortalecimento da Promoção da Saúde. 
Objetivo: Reduzir os riscos e agravos à saúde da população, por meio das ações de promoção e vigilância em saúde.  
Garantir o funcionamento 
dos serviços de Vigilância à 
Saúde. 
 

Garantir o funcionamento 
dos serviços de Vigilância à 
Saúde. 
 

Garantir o funcionamento 
dos serviços de Vigilância à 
Saúde. 
 

Garantir o funcionamento 
dos serviços de Vigilância à 
Saúde. 
 

Garantir o custeio dos 
serviços de Vigilância à 
Saúde. 
 
 Desenvolver estratégias 
de comunicação/ 
divulgação das ações da 
Vigilância no município. 

Ações realizadas.   

 Qualificar os profissionais 
componentes do quadro 
da Vigilância à Saúde, 
visando o aprimoramento 
o serviço. 
 
 
 

Qualificar os profissionais  
componentes do quadro 
da Vigilância à Saúde, 
visando o aprimoramento 
o serviço. 
 
 

Qualificar os profissionais  
componentes do quadro 
da Vigilância à Saúde, 
visando o aprimoramento 
o serviço. 
 
 

Qualificar os profissionais  
componentes do quadro 
da Vigilância à Saúde, 
visando o aprimoramento 
o serviço. 
 
 

Promover capacitações 
constantes para as 
profissionais da Vigilância 
à Saúde. 
  
Garantir a participação nos 
eventos relacionados com 
Vigilância à Saúde.  

N.º de profissionais 
componentes do quadro 
de  profissionais 
capacitados. 
 
% de profissionais que 
participaram de 
congressos, encontros e 
outros. 
 



 
 

Ampliar a proporção de 
cura nas coortes de casos 
novos de tuberculose 
pulmonar bacilífera no 
município. 
 

Ampliar a proporção de 
cura nas coortes de casos 
novos de tuberculose 
pulmonar bacilífera no 
município. 
 

Ampliar a proporção de 
cura nas coortes de casos 
novos de tuberculose 
pulmonar bacilífera no 
município. 
 

Ampliar a proporção de 
cura nas coortes de casos 
novos de tuberculose 
pulmonar bacilífera no 
município. 
 

Desenvolver ações para 
ampliar a adesão ao 
tratamento. 
 

Proporção de cura nas 
coortes de casos novos de 
tuberculose pulmonar 
bacilífera. 

Ampliar a proporção de 
cura nas coortes de casos 
novos de hanseníase no 
município. 
 

Ampliar a proporção de 
cura nas coortes de casos 
novos de hanseníase no 
município. 
 

Ampliar a proporção de 
cura nas coortes de casos 
novos de hanseníase no 
município. 
 

Ampliar a proporção de 
cura nas coortes de casos 
novos de hanseníase no 
município. 
 

Promover o diagnóstico 
precoce e tratamento 
supervisionado dos casos 
novos diagnosticados. 
 

Proporção de cura de 
casos novos de hanseníase 
diagnosticados nos anos 
das coortes. 
 
 
 

Garantir a oferta de 
exames anti-HIV para 
100% dos casos novos de 
tuberculose 
diagnosticados.  
 

Garantir a oferta de 
exames anti-HIV para 
100% dos casos novos de 
tuberculose 
diagnosticados.  
 

Garantir a oferta de 
exames anti-HIV para 
100% dos casos novos de 
tuberculose 
diagnosticados.  
 

Garantir a oferta de 
exames anti-HIV para 
100% dos casos novos de 
tuberculose 
diagnosticados.  

Oferecer exames anti-HIV 
para os casos novos de 
tuberculose. 

Proporção de exame anti-
HIV realizados entre os 
casos novos de 
tuberculose. 

Garantir a oferta de  
exames para os contatos 
intradomiciliares de casos 
novos de  hanseníase  
pelas unidades básicas. 
 

Garantir a oferta de  
exames para os contatos 
intradomiciliares de casos 
novos de  hanseníase  
pelas unidades básicas. 

Garantir a oferta de  
exames para os contatos 
intradomiciliares de casos 
novos de  hanseníase  
pelas unidades básicas. 

Garantir a oferta de  
exames para os contatos 
intradomiciliares de casos 
novos de  hanseníase  
pelas unidades básicas. 

 Realizar busca contatos 
intradomiciliares de casos 
novos de hanseníase  
diagnosticados pelas 
equipes das unidades 
básicas. 

% de Contatos 
intradomiciliares de casos 
novos de hanseníase 
examinados. 
 
 

Implementar as ações para 
o diagnóstico precoce de 
tuberculose em todas as 
Unidades de Saúde. 

Implementar as ações para 
o diagnóstico precoce de 
tuberculose em todas as 
Unidades de Saúde. 

Implementar as ações para 
o diagnóstico precoce de 
tuberculose em todas as 
Unidades de Saúde. 

Implementar as ações para 
o diagnóstico precoce de 
tuberculose em todas as 
Unidades de Saúde. 

Aumentar a Busca ativa de 
casos novos de 
tuberculose realizada pela 
unidade básica de saúde 
de acordo com % mínimo 
preconizado. 

% de Sintomáticos 
Respiratórios examinados 
pela unidade básica de 
saúde. 
 

Reduzir a taxa de 
incidência de AIDS  em 
menores de 5 anos no 
município.  
 

Reduzir a taxa de 
incidência de AIDS  em 
menores de 5 anos no 
município.  
 

Reduzir a taxa de 
incidência de AIDS  em 
menores de 5 anos no 
município.  
 

Reduzir a taxa de 
incidência de AIDS  em 
menores de 5 anos no 
município.  
 

Garantir a realização de 
02(dois) testes anti-HIV na 
gestação; pacientes 
soropositivas manter o 
acompanhamento no CTA; 
  

Incidência de AIDS em 
menores de cinco anos. 
 



 
 

Garantir tratamento da 
mãe na gestação e parto e 
da criança, conforme 
protocolo vigente. 

Encerrar oportunamente  
as investigações das 
notificações de agravos 
compulsórios registradas 
no SINAN. 
 

Encerrar oportunamente  
as investigações das 
notificações de agravos 
compulsórios registradas 
no SINAN. 
 

Encerrar oportunamente  
as investigações das 
notificações de agravos 
compulsórios registradas 
no SINAN. 
 

Encerrar oportunamente  
as investigações das 
notificações de agravos 
compulsórios registradas 
no SINAN. 
 

Garantir recursos humanos 
de acordo com o 
dimensionamento 
necessário para 
manutenção do serviço de 
vigilância epidemiológica e 
de informação. 
 
Alimentar rotineiramente 
o SINAN. 
 
 
 

Proporção de casos de 
doenças e agravos de 
notificação compulsória 
(DNC), encerrados 
oportunamente após 
notificação.  

Garantir a realização de 
busca ativa em 1% da 
população; 
Garantir o tratamento de 
100% dos casos 
diagnosticados de tracoma 
e  80% dos contatos 
domiciliares. 
 
 

Garantir a realização de 
busca ativa em 1% da 
população; 
Garantir o tratamento de 
100% dos casos 
diagnosticados de tracoma 
e  80% dos contatos 
domiciliares. 
 
 

Garantir a realização de 
busca ativa em 1% da 
população; 
Garantir o tratamento de 
100% dos casos 
diagnosticados de tracoma 
e  80% dos contatos 
domiciliares. 
 

Garantir a realização de 
busca ativa em 1% da 
população; 
Garantir o tratamento de 
100% dos casos 
diagnosticados de tracoma 
e  80% dos contatos 
domiciliares. 
 
 

Realizar busca ativa nas 
escolas. 
 
 Convocar pais ou 
responsáveis dos casos de 
tracoma para tratamento. 
 
 Realizar visita domiciliar 
nos contatos faltosos. 
 
 Realizar a avaliação de 
controle de cura após 
06(seis)meses do 
diagnóstico. 

Proporção da população 
tratada para o tracoma nas 
localidades/comunidades/ 
municípios da região 
avaliada 
 

Investigar e desenvolver 
ações de prevenção, 
controle oportunamente 
nos surtos/epidemias 
notificados. 
 

Investigar e desenvolver 
ações de prevenção, 
controle oportunamente 
nos surtos/epidemias 
notificados. 
 

Investigar e desenvolver 
ações de prevenção, 
controle oportunamente 
nos surtos/epidemias 
notificados. 
 

Investigar e desenvolver 
ações de prevenção, 
controle oportunamente 
nos surtos/epidemias 
notificados. 
 

Desenvolver as ações de 
investigação, prevenção e 
controle surtos/epidemias 
notificados. 

Nº surtos investigados 
oportunamente 
 
Nº de surtos notificados 
 



 
 

Monitorar e desenvolver 
ações para redução da 
Morbimortalidade por 
Neoplasias, Hipertensão, 
Diabetes, Violência e 
Acidentes. 

Monitorar e desenvolver 
ações para redução da 
Morbimortalidade por 
Neoplasias, Hipertensão, 
Diabetes, Violência e 
Acidentes. 
 

Monitorar e desenvolver 
ações para redução da 
Morbimortalidade por 
Neoplasias, Hipertensão, 
Diabetes, Violência e 
Acidentes. 
 

Monitorar e desenvolver 
ações para redução da 
Morbimortalidade por 
Neoplasias, Hipertensão, 
Diabetes, Violência e 
Acidentes. 
 

Discutir e implantar ações 
para redução da 
morbimortalidade no 
município.  
 
 
Monitorar e avaliar os 
indicadores no Município. 

Indicadores de internações 
e mortalidade (SIH, SIA, 
SIM) 
 

Monitorar as informações 
de Internação e 
mortalidade por Doenças 
Cerebrovasculares, 
Doenças isquêmicas do 
coração e Diabetes. 

Monitorar  as informações 
de Internação e 
mortalidade por Doenças 
Cerebrovasculares, 
Doenças isquêmicas do 
coração e Diabetes. 

Monitorar  as informações 
de Internação e 
mortalidade por Doenças 
Cerebrovasculares, 
Doenças isquêmicas do 
coração e Diabetes. 
 

Monitorar  as informações 
de Internação e 
mortalidade por Doenças 
Cerebrovasculares, 
Doenças isquêmicas do 
coração e Diabetes. 
 

Monitorar internações por 
complicações de HAS e DM 
na rede SUS. 
 

Monitoramento das 
Internações. 
 

Implementar as ações para 
o diagnóstico precoce das 
DST's (abordagem 
sindrômica). 
 

Implementar as ações para 
o diagnóstico precoce das 
DST's (abordagem 
sindrômica). 

Implementar as ações para 
o diagnóstico precoce das 
DST's (abordagem 
sindrômica). 

Implementar as ações para 
o diagnóstico precoce das 
DST's (abordagem 
sindrômica). 

Capacitar os profissionais 
médicos e enfermeiros 
sobre abordagem 
sindrômica. 
 

Ações realizadas. 
 
% de profissionais 
capacitados. 

Objetivo Específico: Ampliar ações para fomento da Política de Promoção da Saúde. 
 
Integrar as ações de 
incentivo à atividade 
Física, junto com a 
Secretaria Municipal de 
Educação no âmbito do 
Município.  
 

Integrar as ações de 
incentivo à atividade 
Física, junto com a 
Secretaria Municipal de  
Educação no âmbito do  
Município.  
 

Integrar as ações de 
incentivo à atividade 
Física, junto com a 
Secretaria Municipal de  
Educação  no âmbito do  
Município.  
 

Integrar as ações de 
incentivo à atividade Física, 
junto com a Secretaria 
Municipal de  Educação  no 
âmbito do  Município.  
 

Implantar comissão 
intersetorial para o 
incentivo à atividade física. 
 
 Atuar de forma integrada 
nas ações de incentivo à 
atividade física regular 
com monitoramento dos 
percentuais de munícipes 
com pratica de atividade 
física regular. 
 
 Promover o 
envelhecimento ativo 
através do incentivo a 

Nº de Programas de 
incentivo a prática de 
atividade física 
implantados.. 
 



 
 

atividade física regular. 
 

 Incentivar a participação 
de funcionários, 
portadores de doenças 
crônicas e idosos na 
prática de atividade física 
regular. 

Incentivar a participação 
de funcionários, 
portadores de doenças 
crônicas e idosos na 
pratica de atividade física 
regular. 
 
 
 

Incentivar a participação 
de funcionários, 
portadores de doenças 
crônicas e idosos na 
pratica de atividade física 
regular. 

Incentivar a participação 
de funcionários, 
portadores de doenças 
crônicas e idosos na 
pratica de atividade física 
regular. 

Divulgar as estratégias do 
município, para promover 
um envelhecimento ativo 
através da prática de 
atividade física regular.  
 
Implantar o estúdio de 
pilates na sede do 
Município para atender, 
prioritariamente, os 
servidores e trabalhadores 
rurais, em consonância 
com o projeto “Saúde SIM, 
Adoecer Não”. 
 

Estúdio de pilates 
implantado. 

Ampliar as equipes de 
prevenção e controle do 
tabagismo, bem como 
disponibilizar 
treinamentos e habilitação 
para os profissionais. 
 

Ampliar as equipes de 
prevenção e controle do 
tabagismo, bem como 
disponibilizar 
treinamentos e habilitação 
para os profissionais. 

Ampliar as equipes de 
prevenção e controle do 
tabagismo, bem como 
disponibilizar 
treinamentos e habilitação 
para os profissionais. 

Ampliar as equipes de 
prevenção e controle do 
tabagismo, bem como 
disponibilizar treinamentos 
e habilitação para os 
profissionais. 

Ampliar equipes de 
referência para 
tratamento do tabagismo 
nas Unidades de Saúde. 
 
 

Nº equipes treinadas e 
habilitadas.  

Objetivo Específico: Melhorar a homogeneidade e a cobertura vacinal na rotina e campanhas para prevenção, controle/erradicação das doenças 
imunopreviniveis. 
 
Garantir que as crianças 
menores de 5 anos  sejam 
adequadamente vacinadas 
na rotina e na Campanha 
de vacinação contra a 
Poliomielite. 
 

Garantir que as crianças 
menores de 5 anos  sejam 
adequadamente vacinadas 
na rotina e na Campanha 
de vacinação contra a 
Poliomielite. 
 

Garantir que as crianças 
menores de 5 anos  sejam 
adequadamente vacinadas 
na rotina e na Campanha 
de vacinação contra a 
Poliomielite. 
 

Garantir que as crianças 
menores de 5 anos  sejam 
adequadamente vacinadas 
na rotina e na Campanha 
de vacinação contra a 
Poliomielite. 
 

Garantir logística e 
recursos necessários para 
as atividades de 
vacinação (infraestrutura, 
rede de frio, recursos 
materiais e humanos); 
 
Garantir os recursos 
necessários para 
realização da Campanha 

%  de  Coberturas vacinais 
por faixa etária e tipo de 
vacina na rotina e 
campanhas de vacinação. 
 



 
 

de Vacinação contra a 
Poliomielite. 
Multivacinação e 
Monitoramento das 
Coberturas vacinais. 
 
Realizar atividades 
educativas e trabalho 
conjunto com o Programa 
Saúde na Escola para 
melhoria das coberturas 
vacinais. 
 
Desenvolver capacitações 
periódicas para 
profissionais qualificando 
as ações de imunização. 

 

Garantir cobertura vacinal, 
na Campanha Nacional de 
Vacinação contra a 
Influenza, nos grupos 
prioritários estabelecidos 
pelo Ministério da Saúde. 
 
 

Garantir cobertura vacinal, 
na Campanha Nacional de 
Vacinação contra a 
Influenza, nos grupos 
prioritários estabelecidos 
pelo Ministério da Saúde. 

Garantir cobertura vacinal, 
na Campanha Nacional de 
Vacinação contra a 
Influenza, nos grupos 
prioritários estabelecidos 
pelo Ministério da Saúde. 

Garantir cobertura vacinal, 
na Campanha Nacional de 
Vacinação contra a 
Influenza, nos grupos 
prioritários estabelecidos 
pelo Ministério da Saúde. 
 
 
 
 
 

Garantir logística e 
recursos necessários para 
a realização da campanha. 
 

Cobertura vacinal 
 

Adequar e/ou manter a 
estrutura de rede de frio 
de 100% das salas de 
vacinação da rede 
municipal de saúde 
 

Adequar e/ou manter a 
estrutura de rede de frio 
de 100% das salas de 
vacinação da rede 
municipal de saúde 
 

Adequar e/ou manter a 
estrutura de rede de frio 
de 100% das salas de 
vacinação da rede 
municipal de saúde 
 

Adequar e/ou manter a 
estrutura de rede de frio 
de 100% das salas de 
vacinação da rede 
municipal de saúde 

Garantir as ações 
necessárias para adequar a 
infraestrutura  das salas de 
vacinas nas Unidades 
Básicas de Saúde, 
conforme estabelece as 
normas do Ministério de 
Saúde. 
 

Ações realizadas. 
 



 
 

Objetivo Específico: Estruturar a Vigilância Ambiental no Município. 
 
Realizar 100% das ações 
pactuadas com a 
Secretaria de Estado e 
Ministério da Saúde, 
referentes aos programas 
VIGISSOLO e VIGIAGUA. 
 

Realizar 100% das ações 
pactuadas com a 
Secretaria de Estado e 
Ministério da Saúde, 
referentes aos programas 
VIGISSOLO e VIGIAGUA. 

Realizar 100% das ações 
pactuadas com a 
Secretaria de Estado e 
Ministério da Saúde, 
referentes aos programas 
VIGISSOLO e VIGIAGUA. 

Realizar 100% das ações 
pactuadas com a 
Secretaria de Estado e 
Ministério da Saúde, 
referentes aos programas 
VIGISSOLO e VIGIAGUA. 
 
 
 
 

Realizar as ações de 
controle do VIGISSOLO, 
VIGIAGUA no que compete 
ao Município. 
 

Nº de amostras realizadas. 
 
 
Nº de laudos/inspeções 
inseridos nos sistemas de 
acompanhamento.  
 

Objetivo Específico: Prevenir e controlar a DENGUE e outras doenças transmitidas por vetores 
 
Executar as ações do Plano 
de Contingência da 
Dengue, conforme 
situação epidemiológica 
(endêmica ou epidêmica). 
 

Executar as ações do Plano 
de Contingência da 
Dengue, conforme 
situação epidemiológica 
(endêmica ou epidêmica). 
 

Executar as ações do Plano 
de Contingência da 
Dengue, conforme 
situação epidemiológica 
(endêmica ou epidêmica). 
 

Executar as ações do Plano 
de Contingência da 
Dengue, conforme 
situação epidemiológica 
(endêmica ou epidêmica). 
 

Manter a estrutura 
operacional para os 
agentes de endemias e 
agentes comunitários para 
realizarem o trabalho de 
combate a dengue.  
 
Capacitar Supervisores 
para o controle de vetores 
e animais nocivos e 
peçonhentos. 
 
Realizar levantamento 
amostral anual de índice 
de infestação de larvas em 
todo o município. 
 
Realizar processo seletivo 
para Agentes de Combate 
à Endemias. 

Indicadores de produção 
(SISAWEB).  
 
 
 
 
 
 
 
N.º de supervisores 
capacitados. 
 

Manter as ações de 
controle e prevenção da 
ocorrência de dengue no 

Manter as ações de 
controle e prevenção da 
ocorrência de dengue no 

Manter as ações de 
controle e prevenção da 
ocorrência de dengue no 

Manter as ações de 
controle e prevenção da 
ocorrência de dengue no 

Realizar bloqueios 
mecânicos e químicos, 
através das equipes 

Indicadores de produção e 
de imóveis visitados 
(SISAWEB ). 



 
 

Município. Município Município Município específicas. 
 
 Desenvolver e coordenar 
ações e estratégias 
intersetoriais  para 
eliminação de criadouros 
em áreas públicas.  
 
 Realizar busca ativa de 
casos suspeitos e/ou 
positivos em todos os 
imóveis visitados.  

 

Atender 100% das 
denúnicas/reclamações  da 
população relacionadas 
prevenção e controle da 
ocorrência de diversos 
vetores (Aedes sp, Culex 
sp, Anopheles sp, 
Lutzomyia sp) e animais 
nocivos (aranhas, 
escorpiões, ratos, 
carrapatos, percevejos, 
caramujos, pombos, etc.)  
 

Atender 100% das 
denúnicas/reclamações  da 
população relacionadas 
prevenção e controle da 
ocorrência de diversos 
vetores (Aedes sp, Culex 
sp, Anopheles sp, 
Lutzomyia sp) e animais 
nocivos (aranhas, 
escorpiões, ratos, 
carrapatos, percevejos, 
caramujos, pombos, etc.)  
 

Atender 100% das 
denúnicas/reclamações  da 
população relacionadas 
prevenção e controle da 
ocorrência de diversos 
vetores (Aedes sp, Culex 
sp, Anopheles sp, 
Lutzomyia sp) e animais 
nocivos (aranhas, 
escorpiões, ratos, 
carrapatos, percevejos, 
caramujos, pombos, etc.)  
 

Atender 100% das 
denúnicas/reclamações  da 
população relacionadas 
prevenção e controle da 
ocorrência de diversos 
vetores (Aedes sp, Culex 
sp, Anopheles sp, 
Lutzomyia sp) e animais 
nocivos (aranhas, 
escorpiões, ratos, 
carrapatos, percevejos, 
caramujos, pombos, etc.)  
 

Atender as reclamações 
com a indicação e/ou 
execução de medidas de 
combate, tendo em vista a 
prevenção e controle da 
ocorrência de diversos 
vetores (Aedes sp, Culex 
sp, Anopheles sp, 
Lutzomyia sp) e animais 
nocivos (aranhas, 
escorpiões, ratos, 
carrapatos, percevejos, 
caramujos, pombos, etc.). 
 

Relação percentual entre o 
número de denúncias 
atendidas e o número total 
de denúncias recebidas. 
 

Realizar vigilância e ações 
de prevenção e controle a 
vetores/animais nocivos 
em todos os imóveis 
identificados nas visitas 
rotineiras dos agentes 
comunitários e/ou agentes 
de endemias de saúde em 
condições de risco 
sanitário.  
 

Realizar vigilância e ações 
de prevenção e controle a 
vetores/animais nocivos 
em todos os imóveis 
identificados nas visitas 
rotineiras dos agentes 
comunitários e/ou agentes 
de endemias de saúde em 
condições de risco 
sanitário. 

Realizar vigilância e ações 
de prevenção e controle a 
vetores/animais nocivos 
em todos os imóveis 
identificados nas visitas 
rotineiras dos agentes 
comunitários e/ou agentes 
de endemias de saúde em 
condições de risco 
sanitário. 

Realizar vigilância e ações 
de prevenção e controle a 
vetores/animais nocivos 
em todos os imóveis 
identificados nas visitas 
rotineiras dos agentes 
comunitários e/ou agentes 
de endemias de saúde em 
condições de risco 
sanitário. 

 Identificar nas visitas 
rotineiras realizadas pelos 
agentes comunitários de 
saúde e de endemias os 
imóveis em condições de 
risco sanitário. 
 
Indicar ao responsável 
pelo imóvel, medidas 
corretivas para ações de 
limpeza.  

Indicadores de produção e 
de imóveis com risco 
sanitário visitados 
(SISAWEB). 



 
 

Articular e executar ações 
intersetoriais de 
eliminação e prevenção de 
vetores e animais nocivos 
(pragas urbanas) em 100% 
das áreas identificadas em 
condições de risco 
sanitário 
 

Articular e executar ações 
intersetoriais de 
eliminação e prevenção de 
vetores e animais nocivos 
(pragas urbanas) em 100% 
das áreas identificadas em 
condições de risco 
sanitário 
 

Articular e executar ações 
intersetoriais de 
eliminação e prevenção de 
vetores e animais nocivos 
(pragas urbanas) em 100% 
das áreas identificadas em 
condições de risco 
sanitário 
 

Articular e executar ações 
intersetoriais de 
eliminação e prevenção de 
vetores e animais nocivos 
(pragas urbanas) em 100% 
das áreas identificadas em 
condições de risco 
sanitário 
 

 Identificar nas visitas 
rotineiras dos agentes 
comunitários de saúde e 
dos  de endemias as áreas 
em condições de risco 
sanitário e que assim 
favoreçam a proliferação 
de vetores / animais 
nocivos (pragas urbanas). 
 
 Articular e executar ações 
intersetoriais com objetivo 
de eliminação e controle 
de vetores e animais 
nocivos (pragas urbanas);  
 
Garantir RH qualificado e 
veículo para transporte.  
 

Número ações 
intersetoriais executadas 
 

Realizar ações educativas 
para orientação de 
combate e prevenção, 
voltadas para 100% de 
vetores e animais nocivos 
de ocorrência no 
município. 
 

Realizar ações educativas 
para orientação de 
combate e prevenção 
voltadas para 100% de 
vetores e animais nocivos 
de ocorrência no 
município. 
 

Realizar ações educativas 
para orientação de 
combate e prevenção 
voltadas para 100% de 
vetores e animais nocivos 
de ocorrência no 
município. 
 
 
 
 

Realizar ações educativas 
para orientação de 
combate e prevenção 
voltadas para 100% de 
vetores e animais nocivos 
de ocorrência no 
município. 

Elaborar e executar ações 
educativas para orientação 
de combate e prevenção, 
voltadas para 100% de 
vetores e animais nocivos, 
de ocorrência no 
município. 

Número de materiais 
educativos (folhetos, 
cartazes, , televisão, rádio, 
etc). 
 
 

Objetivo Específico: Implementar ações de prevenção, controle e diagnóstico de zoonoses 
 
Implantar programa de 
Posse Responsável de cães 
e gatos. 
 

Implementar  as ações do 
programa de Posse 
Responsável 

Implementar  as ações do 
programa de Posse 
Responsável 

Implementar as ações do   
programa de Posse 
Responsável 

Promover a discussão 
sobre a implantação do 
programa Posse 
Responsável, junto com 
ONGs, associações e 

Programa implantado. 
 
Área física para 
observação de animais de 
pequeno porte 



 
 

outros parceiros. 
Ampliar a divulgação das 
ações. 
 
 Adequar ou construir um 
espaço físico para 
observação dos animais de 
pequeno porte com 
suspeita de zoonoses e 
outras doenças. 
   
Garantir recursos humanos 
e materiais necessários 
para o desenvolvimento 
das ações.  

devidamente adequada. 
 
 

Manter a vigilância em 
todos os casos de 
leishmaniose visceral 
americana e leptospirose. 
 

Manter a vigilância em 
todos os casos de 
leishmaniose visceral 
americana e leptospirose. 
 

Manter a vigilância em 
todos os casos de 
leishmaniose visceral 
americana e leptospirose. 
 

Manter a vigilância em 
todos os casos de 
leishmaniose visceral 
americana e leptospirose. 
 

 Realizar vigilância em 
todos os casos de 
leishmaniose visceral 
americana e leptospirose. 
 
Garantir participação dos 
técnicos nos eventos 
relacionados ao tema.  

 
Monitoramento dos casos. 
 
 
% de profissionais 
capacitados. 
 
.  

Manter as ações de 
vigilância e controle das 
zoonoses de ocorrência no 
município. 
 

Manter as ações de 
vigilância e controle das 
zoonoses de ocorrência no 
município 

Manter as ações de 
vigilância e controle das 
zoonoses de ocorrência no 
município 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Manter as ações de 
vigilância e controle das 
zoonoses de ocorrência no 
município 

Adequar à estrutura física 
e ampliar recursos 
humanos para as 
atividades de acordo com 
as normas vigentes.  
 
Adequar equipamentos e 
veículo para transporte de 
animais de pequeno porte. 
 
 
 Elaborar e executar 
campanhas educativas 
para orientação de 

Monitoramento das ações. 
 



 
 

 combate e prevenção a 
zoonoses. 

Garantir a vacinação 
antirrábica dos cães na 
campanha nacional. 
 

Garantir a vacinação 
antirrábica dos cães na 
campanha nacional. 
 

Garantir a vacinação 
antirrábica dos cães na 
campanha nacional. 
 

Garantir a vacinação 
antirrábica dos cães na 
campanha nacional. 
 

Realizar campanha de 
vacinação antirrábica em 
conjunto com a 
Secretariatadual de Saúde 
para imunização de cães. 

Proporção de cães 
vacinados na campanha de 
vacinação antirrábica. 
 

Realizar as ações 
pactuadas no PDVISA - 
Plano  Diretor de Vigilância 
Sanitária executadas. 
  

Realizar as ações 
pactuadas no PDVISA - 
Plano  Diretor de Vigilância 
Sanitária executadas. 
 

Realizar as ações 
pactuadas no PDVISA - 
Plano  Diretor de Vigilância 
Sanitária executadas. 
 

Realizar as ações 
pactuadas no PDVISA - 
Plano  Diretor de Vigilância 
Sanitária executadas. 
 

Manter estrutura física 
(espaço, equipamentos, 
mobiliários e insumos) e 
de recursos humanos, 
adequada para a 
realização das ações. 
  
 Organizar e desenvolver 
ações estratégicas 
intersetoriais e 
descentralizadas. 
 
Atualizar e publicar o 
código sanitário do 
Município. 
 
 Inspecionar os 
estabelecimentos de 
interesse a saúde. 
 
Avaliar documentação 
referente a 
medicamentos 
controlados. 
 
Atender as Denúncias. 
 
Capacitar profissionais 
técnicos da VISA.  
 

 

 
 
PDVISA 
 



 
 

Promover a Qualidade da 
Água, através da coleta de 
amostras e análise dos 
parâmetros coliformes 
totais, cloro residual e 
turbidez. 
 
 

Promover a Qualidade da 
Água, através da coleta de 
amostras e análise dos 
parâmetros coliformes 
totais, cloro residual e 
turbidez. 
 

Promover a Qualidade da 
Água, através da coleta de 
amostras e análise dos 
parâmetros coliformes 
totais, cloro residual e 
turbidez. 

.Promover a Qualidade da 
Água, através da coleta de 
amostras e análise dos 
parâmetros coliformes 
totais, cloro residual e 
turbidez. 
 

Executar as ações do 
Programa de Qualidade da 
Água, através da coleta de 
amostras e análise dos 
parâmetros coliformes 
totais, fecais e cloro 
residual e turbidez de 
acordo com a demanda 
disponibilizada pelo 
estado. 

Proporção de amostras da 
qualidade da água 
examinados para 
parâmetros coliforme  
total, cloro residual e 
turbidez. 

Executar as ações 
educativas para a 
população e setores de 
atuação da VISA. 
 

Executar as ações 
educativas para a 
população e setores de 
atuação da VISA. 
 

Executar as ações 
educativas para a 
população e setores de 
atuação da VISA. 
 

Executar as ações 
educativas para a 
população e setores de 
atuação da VISA. 
 

Elaborar  programação 
anual para realização de 
ações educativas para a 
população e setores de 
atuação da VISA. 

Quantidade de ações 
educativas programadas e 
realizadas. 

Garantir a capacitação 
permanente dos 
profissionais técnicos da 
VISA. 

Garantir a capacitação 
permanente dos 
profissionais técnicos da 
VISA. 

Garantir a capacitação 
permanente dos 
profissionais técnicos da 
VISA. 

Garantir a capacitação 
permanente dos 
profissionais técnicos da 
VISA. 

Promover a participação 
em eventos e realizar 
capacitações no Município.  
 

N º de profissionais da 
VISA que participaram de 
eventos e capacitações. 

Objetivo Específico: Promover ações de vigilância em saúde do trabalhador no Município 
 
Garantir que os casos 
suspeitos e/ou 
confirmados de 
doenças/agravos 
relacionados ao trabalho 
sejam notificados no 
município. 

Garantir que os casos 
suspeitos e/ou 
confirmados de 
doenças/agravos 
relacionados ao trabalho 
sejam notificados no 
município. 

Garantir que os casos 
suspeitos e/ou 
confirmados de 
doenças/agravos 
relacionados ao trabalho 
sejam notificados no 
município. 

Garantir que os casos 
suspeitos e/ou 
confirmados de 
doenças/agravos 
relacionados ao trabalho 
sejam notificados no 
município. 

Capacitar e sensibilizar os 
profissionais da rede 
municipal de saúde. 
 
 Monitorar as notificações  
 

N º de profissionais 
capacitados. 
 
Notificações de 
doenças/agravos 
relacionados ao trabalho 
 

Realizar campanhas 
educativas sobre saúde do 
trabalhador.  

Realizar campanhas 
educativas sobre saúde do 
trabalhador. 

Realizar campanhas 
educativas sobre saúde do 
trabalhador. 

Realizar campanhas 
educativas sobre saúde do 
trabalhador. 

Realizar seminários e 
campanhas educativas nas 
empresas e no âmbito da 
prefeitura. 

N.º de campanhas 
educativas realizadas. 
 

Adequar à estrutura de 
vigilância em saúde do 
trabalhador 
 
 

Adequar à estrutura de 
vigilância em saúde do 
trabalhador 
 

Manter a estrutura de 
vigilância em saúde do 
trabalhador 
 
 

Manter a estrutura de 
vigilância em saúde do 
trabalhador 
 

Garantir estrutura 
adequada para as ações de 
vigilância em saúde do 
trabalhador, bem como RH 
qualificados. 

Ações realizadas.  



 
 

 

      Diretriz 10 : Implementação da assistência farmacêutica no âmbito no SUS. 
Objetivo: Ampliar o acesso da população a medicamentos de qualidade, seguros e eficazes, bem como promover o uso racional dos medicamentos. 

 
Publicar a REMUME 2014. 
 

 
Publicar a REMUME 2015. 
 

 
Publicar a REMUME 2016. 
 

 
Publicar a REMUME 2017. 
 

Realizar reuniões mensais 
da Comissão de Farmácia e 
Terapêutica para avaliar as 
solicitações de 
inclusão/exclusão de 
medicamentos, em 
consonância com critérios 
epidemiológicos, técnicos, 
científicos e econômicos. 
 

Portaria de publicação da 
REMUME. 
 

 Garantir 100% dos 
medicamentos da 
REMUME adquiridos em 
tempo adequado para 
atender ao CMM 
(Consumo médio mensal) 
 

Garantir 100% dos 
medicamentos da 
REMUME adquiridos em 
tempo adequado para 
atender ao CMM 
(Consumo médio mensal) 

Garantir 100% dos 
medicamentos da 
REMUME adquiridos em 
tempo adequado para 
atender ao CMM 
(Consumo médio mensal) 

Garantir 100% dos 
medicamentos da 
REMUME adquiridos em 
tempo adequado para 
atender ao CMM 
(Consumo médio mensal) 

Viabilizar a aquisição dos 
medicamentos em tempo 
adequado para atender ao 
CMM e manter os 
estoques para 
regularidade no 
abastecimento. 

Proporção de unidade de 
medicamentos solicitadas 
e atendidas. 
 

Garantir o funcionamento 
dos serviços de Assistência 
Farmacêutica nas 
Unidades Básicas de Saúde 
do Município. 
 

Garantir o funcionamento 
dos serviços de Assistência 
Farmacêutica nas 
Unidades Básicas de Saúde 
do Município. 
 

Garantir o funcionamento 
dos serviços de Assistência 
Farmacêutica nas 
Unidades Básicas de Saúde 
do Município. 

Garantir o funcionamento 
dos serviços de Assistência 
Farmacêutica nas 
Unidades Básicas de Saúde 
do Município. 

Garantir o custeio dos 
serviços de Assistência 
Farmacêutica no 
Município. 
 

Ações realizadas. 

Garantir que os 
medicamentos distribuídos 
pela Farmácia Central 
estejam  de acordo com o 
cronograma de entrega. 
 

Garantir que os 
medicamentos distribuídos 
pela Farmácia Central 
estejam  de acordo com o 
cronograma de entrega. 
 

Garantir que os 
medicamentos distribuídos 
pela Farmácia Central 
estejam  de acordo com o 
cronograma de entrega. 
 

Garantir que os 
medicamentos distribuídos 
pela Farmácia Central 
estejam  de acordo com o 
cronograma de entrega. 
 

Definir cronograma de 
entrega e os recursos 
necessários ao seu 
cumprimento. 

Proporção de entregas 
realizadas de acordo com 
o cronograma. 
 

 Incluir os fitoterápicos na 
REMUME. 
 

Incluir os fitoterápicos na 
REMUME. 
 

Estimular a utilização dos 
fitoterápicos da REMUME 
 

Estimular a utilização dos 
fitoterápicos da REMUME 
 

Capacitar os prescritores e 
divulgar aos usuários os  
medicamentos 
fitoterápicos da REMUME. 

% de prescritores 
capacitados  
% de medicamentos 
fitoterápicos na REMUME. 



 
 

 
Adequar às farmácias das 
unidades de saúde de 
acordo com boas práticas 
de armazenamento de 
medicamentos. 
 

Adequar às farmácias das 
unidades de saúde de 
acordo com boas práticas 
de armazenamento de 
medicamentos. 
 

Adequar às farmácias das 
unidades de saúde de 
acordo com boas práticas 
de armazenamento de 
medicamentos. 
 

Adequar às farmácias das 
unidades de saúde de 
acordo com boas práticas 
de armazenamento de 
medicamentos. 
 

Melhorar a área física de 
armazenamento e 
dispensação das Unidades 
de Saúde da Atenção 
Básica.  
 
Prover equipamentos e 
outros recursos 
necessários à manutenção 
da estabilidade dos 
medicamentos. 
 
Capacitar rotineiramente 
os profissionais que 
realizam a dispensação dos 
medicamentos. 
 
Implantar o Sistema do 
HORUS na Farmácia 
Municipal como estratégia 
de qualificação da gestão 
da assistência 
farmacêutica.  

Proporção de farmácias 
estruturadas e equipadas 
em consonância com a 
legislação sanitária 
vigente. 
% profissionais 
capacitados. 
 
 
Sistema implantado. 

Desenvolver ferramentas 
de comunicação sobre uso 
racional de medicamentos 
para prescritores e 
usuários. 
 

Desenvolver ferramentas 
de comunicação sobre uso 
racional de medicamentos 
para prescritores e 
usuários. 
 

Desenvolver ferramentas 
de comunicação sobre uso 
racional de medicamentos 
para prescritores e 
usuários. 
 

Desenvolver ferramentas 
de comunicação sobre uso 
racional de medicamentos 
para prescritores e 
usuários. 
 

Estabelecer grupo de 
trabalho e desenvolver 
estratégias de comunicar 
informações sobre 
medicamentos.  
 

Ferramentas de 
comunicação 
estabelecidas. 
 

 Garantir que 100% dos 
medicamentos de 
Demandas Judiciais 
adquiridos em tempo 
adequado para o seu 
atendimento. 
 

Garantir que 100% dos 
medicamentos de 
Demandas Judiciais 
adquiridos em tempo 
adequado para o seu 
atendimento. 

Garantir que 100% dos 
medicamentos de 
Demandas Judiciais 
adquiridos em tempo 
adequado para o seu 
atendimento. 

Garantir que 100% dos 
medicamentos de 
Demandas Judiciais 
adquiridos em tempo 
adequado para o seu 
atendimento. 

Viabilizar a compra dos 
medicamentos de 
Demandas Judiciais em 
tempo oportuno. 

Proporção de unidade de 
medicamentos solicitadas 
e atendidas, por meio de 
demandas judiciais.  
 



 
 

Diretriz 11: Fortalecimento da Gestão do Sistema Único de Saúde. 
Objetivo: Contribuir para efetivação da gestão, formação e desenvolvimento dos trabalhadores do SUS, em consonância com as políticas nacionais de 
educação permanente e de humanização. 
Objetivo específico: Investir na qualificação dos trabalhadores do SUS. 

Implementar ações de 
educação permanente 
para qualificação dos 
profissionais de saúde. 
 

Implementar ações de 
educação permanente 
para qualificação dos 
profissionais de saúde. 
 

Implementar ações de 
educação permanente 
para qualificação dos 
profissionais de saúde. 
 

Implementar ações de 
educação permanente 
para qualificação dos 
profissionais de saúde. 
 

Promover a educação 
permanente para os 
trabalhadores do SUS. 
 
Garantir a participação dos 
trabalhadores em eventos 
científicos, congressos, 
seminários, encontros e 
outros. 
 
Estimular rodas de 
discussão dos profissionais 
nas Unidades básicas de 
Saúde.   
 
 
 

%  de ações educativas 
realizadas. 
 
 
 
% de participação de 
profissionais em 
congressos, eventos, 
seminários, encontros e 
outros.  

Integrar as capacitações 
propostas pela área de 
Vigilância à Saúde com as 
necessidades dos outros 
setores. 
 

Integrar as capacitações 
propostas pela área de 
Vigilância à Saúde com as 
necessidades dos outros 
setores. 
 

Integrar as capacitações 
propostas pela área de 
Vigilância à Saúde com as 
necessidades dos outros 
setores. 
 

Integrar as capacitações 
propostas pela área de 
Vigilância à Saúde com as 
necessidades dos outros 
setores. 
 

Elaborar cronograma de 
capacitações da Vigilância 
Epidemiológica em 
conjunto com demais 
departamentos atendendo 
as situações de rotinas e as 
excepcionais (surtos, 
epidemias, campanhas, 
etc).  
 
Garantir infra-estrutura 
necessária para a 
realização das 
capacitações programadas. 
 

 Capacitações realizadas. 



 
 

Objetivo Específico: Implementar o modelo de gestão da Secretaria de Saúde visando a garantia do acesso, gestão participativa com foco em resultados. 
Implantar, de forma 
solidária com os demais 
entes federativos, o COAP- 
Contrato Organizativo da 
Ação Pública. 

Implementar o COAP- 
Contrato Organizativo da 
Ação Pública, de acordo 
com as diretrizes 
interfederativas. 
 

Implementar o COAP- 
Contrato Organizativo da 
Ação Pública, de acordo 
com as diretrizes 
interfederativas. 
 

Implementar o COAP- 
Contrato Organizativo da 
Ação Pública ,de acordo 
com as diretrizes 
interfederativas. 

Implantar e implementar 
as ações pactuadas no 
COAP( Contrato 
Organizativo da Ação 
Pública da Saúde) de 
forma solidária, com os 
demais entes federativos. 
 

Indicadores de 
Acompanhamento- COAP 
 

Desenvolver a gestão 
orçamentária, financeira e 
contábil do Fundo 
Municipal de Saúde. 
 

Desenvolver a gestão 
orçamentária, financeira e 
contábil do Fundo 
Municipal de Saúde. 
 

Desenvolver a gestão 
orçamentária, financeira e 
contábil do Fundo 
Municipal de Saúde. 
 

Desenvolver a gestão 
orçamentária, financeira e 
contábil do Fundo 
Municipal de Saúde. 
 

Elaborar e apresentar as 
gerências o 
monitoramento  da gestão 
financeira , contábil e 
orçamentária. 
 
 

Indicadores orçamentários 
e financeiros 
 

Manter a cultura de 
planejamento, 
monitoramento e 
avaliação com ênfase na 
construção coletiva. 
 

Manter a cultura de 
planejamento, 
monitoramento e 
avaliação com ênfase na 
construção coletiva. 
 

Manter a cultura de 
planejamento, 
monitoramento e 
avaliação com ênfase na 
construção coletiva. 
 

Manter a cultura de 
planejamento, 
monitoramento e 
avaliação com ênfase na 
construção coletiva. 
 

 Planejar de forma 
conjunta todas as ações, 
projetos e protocolos a 
serem implantados. 
 
Monitorar e avaliar as 
ações e metas pactuadas..  

Ações realizadas. 

Implantar um canal de 
acesso da população para 
sugestões, reclamações, 
denúncias de violações dos 
direitos enquanto usuários 
do SUS. 
 

Implantar um canal de 
acesso da população para 
sugestões, reclamações, 
denúncias de violações dos 
direitos enquanto usuários 
do SUS. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Implementar um canal de 
acesso da população para 
sugestões, reclamações, 
denúncias de violações dos 
direitos enquanto usuários 
do SUS. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Implementar um canal de 
acesso da população para 
sugestões, reclamações, 
denúncias de violações dos 
direitos enquanto usuários 
do SUS. 
 

Elaborar indicadores 
norteadores da gestão em 
saúde do município, 
incluindo os de 
resolutividade. 
  
 
Garantir busca ativa de 
nível de satisfação de 
usuários em todos os 
aspectos dos serviços de 
saúde, através da 
utilização do Questionário 
de Satisfação. 

Ouvidoria implantada. 
 
 
 
Ações realizadas. 



 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Implantar ouvidoria na 
secretaria municipal de 
saúde.  

Fortalecer, Implantar e 
manter as ações do 
Conselho Municipal de 
Saúde. 
 

Fortalecer, Implantar e 
manter as ações do 
Conselho Municipal de 
Saúde. 
 

Fortalecer, Implantar e 
manter as ações do 
Conselho Municipal de 
Saúde. 
 

Fortalecer, Implantar e 
manter as ações do 
Conselho Municipal de 
Saúde. 
 

Garantir o custeio das 
atividades do CMS. 
 
Garantir o 
funcionamento das 
atividades do CMS. 
 
 Promover a Capacitação 
dos Conselheiros. 
 
Realizar conferências 
municipais de saúde nas 
datas estipuladas. 
 
Garantir a participação 
de conselheiros 
municipal de saúde em 
conferências, congresso, 
cursos, seminários e 
eventos relacionados a 
controle social e gestão 
participativa no SUS. 
 

 
  

Ações realizadas. 
 
 
 
 
Nº de conselheiros 
capacitados. 

 
Objetivo Específico: Fortalecer as ações voltadas para a Educação Popular/Educação em Saúde como elemento de ampliação do cuidado em saúde. 
Desenvolver atividades 
educativas orientadas a 
Educação 
Popular/Educação em 

Desenvolver atividades 
educativas orientadas a 
Educação 
Popular/Educação em 

Desenvolver atividades 
educativas orientadas a 
Educação 
Popular/Educação em 

Desenvolver atividades 
educativas orientadas a 
Educação 
Popular/Educação em 

Desenvolver ações 
educativas nas Unidades 
de Saúde e comunidade, 
visando à percepção dos 

Atividades desenvolvidas. 
 



 
 

Saúde. 
 

Saúde. 
 

Saúde. 
 

Saúde. 
 

usuários aos processos de 
saúde e doença, 
ampliando o 
conhecimento popular e o 
controle social.  
 
Realizar atividades 
educativas com grupos em 
espaços da comunidade: 
escolas, igrejas, 
associações. 
 

 

Diretriz 12 – Qualificação de instrumentos de execução direta, com geração de ganhos de produtividade e eficiência para o SUS. 
Objetivo: Promover o desenvolvimento institucional e a modernização administrativa. 
Garantir o funcionamento 
das unidades 
administrativas da 
Secretaria Municipal de 
Saúde. 
 

Garantir o funcionamento 
das unidades 
administrativas da 
Secretaria Municipal de 
Saúde 

Garantir o funcionamento 
das unidades 
administrativas da 
Secretaria Municipal de 
Saúde 

Garantir o funcionamento 
das unidades 
administrativas da 
Secretaria Municipal de 
Saúde 

Garantir o custeio das 
unidades administrativas 
da SMS. 

Ações realizadas. 

Manter a prestação de 
serviços administrativos 
para o funcionamento da 
Secretaria Municipal de 
Saúde. 

Manter a prestação de 
serviços administrativos 
para o funcionamento da 
Secretaria Municipal de 
Saúde. 

Manter a prestação de 
serviços administrativos 
para o funcionamento da 
Secretaria Municipal de 
Saúde. 

Manter a prestação de 
serviços administrativos 
para o funcionamento da 
Secretaria Municipal de 
Saúde. 

Realizar diagnóstico 
situacional e estudos de 
viabilidade para 
implantação de 
melhorias nos serviços. 
 
 
 
Adequar à frota de 
veículos. 
 
 
 
Elaborar um 
instrumento, junto às 

 Diagnóstico concluído. 
 
 
 
 
Ações realizadas. 
 
 
 
 
 
 
Norma elaborada e 
implantada. 



 
 

demais gerências, para 
organizar o acesso dos 
usuários ao transporte 
sanitário. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Ampliar e modernizar a 
estrutura de tecnologia, 
visando o 
desenvolvimento 
institucional da Secretaria 
Municipal de Saúde. 
 

Ampliar e modernizar a 
estrutura de tecnologia, 
visando o 
desenvolvimento 
institucional da Secretaria 
Municipal de Saúde. 
 

Ampliar e modernizar a 
estrutura de tecnologia, 
visando o 
desenvolvimento 
institucional da Secretaria 
Municipal de Saúde. 
 

Ampliar e modernizar a 
estrutura de tecnologia, 
visando o desenvolvimento 
institucional da Secretaria 
Municipal de Saúde. 
 

Adquirir equipamentos, 
sistemas e implantar 
soluções de tecnologia.  
 
Adequar recursos 
humanos. 
 
Garantir a educação 
permanente dos 
profissionais, através da 
participação em cursos, 
eventos. 
 
Elaborar e desenvolver 
capacitação dos 
funcionários, da rede 
municipal de saúde, em 
temas relacionadas a 
tecnologia, em conjunto 
com os demais setores 
e/ou secretarias. 

N.º de equipamentos e 
sistemas.  
 
N.º profissionais 
capacitados. 
 

Elaborar e executar Elaborar e executar Elaborar e executar Elaborar e executar Estudo e implantação % de implantação do 



 
 

projetos para implantação 
de novas Tecnologias. 
 

projetos para implantação 
de novas Tecnologias. 
 

projetos para implantação 
de novas Tecnologias. 
 

projetos para implantação 
de novas Tecnologias. 
 

de novas tecnologias 
que facilitem a rotina 
da Secretaria 
Municipal de Saúde. 
 
 
 
 

 

projeto. 
 

  
    

    

 

 

 

 


