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Apresentação  

 

O Pacto pela Saúde – resultante de recente processo de qualificação da relação federativa 

entre os gestores – tem como uma de suas diretrizes o planejamento no âmbito do Sistema Único de 

Saúde - SUS, que deve ser elaborado de forma articulada, integrada e solidária entre as três esferas 

de gestão, conforme item 4 do anexo da Portaria GM/MS nº 399/2006. Complementando esta 

normatização, o Decreto de nº 7.508/2011 vem regulamentar sobre a organização do SUS, a 

regionalização, todo o planejamento da saúde, a atenção à saúde e a articulação interfederativa.  

No âmbito do SUS o planejamento é um instrumento estratégico de gestão, fazendo com 

que cada esfera de governo contemple os princípios e cumpra as diretrizes operacionais que 

norteiam o SUS, observando as peculiaridades locorregionais, de modo que todo o processo de 

planejamento seja, ao mesmo tempo, ascendente e descendente, contribuindo para a consolidação 

do SUS e à resolubilidade e qualidade, tanto da gestão, quanto das ações e serviços prestados à 

população, compatibilizando-se as necessidades das políticas de saúde com a disponibilidade de 

recursos financeiros.  

Como parte integrante do ciclo de gestão, o sistema de planejamento buscará, de forma 

tripartite, a pactuação de bases funcionais do planejamento, o monitoramento e a avaliação do SUS, 

bem como promoverá a participação social, a integração intra e intersetorial, além da articulação 

interinstitucional, considerando os determinantes e condicionantes de saúde.  

O planejamento da saúde em Minas Gerais foi realizado de maneira regionalizada, e este 

direcionamento foi também seguido na elaboração deste Plano de Saúde de Juiz de Fora. 

A partir do Decreto de nº 7.508/2011, as regiões de saúde ganharam maior relevância, bem 

como o Contrato Organizativo da Ação Pública da Saúde – COAP e as comissões intergestores (para 

definição das regras da gestão compartilhada do SUS); as portas de entrada; o mapeamento da 

saúde; a rede de atenção à saúde (para garantir a integralidade da assistência à saúde); os serviços 

especiais de acesso aberto (serviços de saúde específicos para o atendimento de pessoa, em razão de 

agravo ou de situação laboral); os protocolos clínicos e a diretrizes terapêuticas, entre tantas outras 

recomendações. 

Cabe ao COAP definir as responsabilidades individuais e solidárias dos entes federativos 

com relação às ações e serviços de saúde, os indicadores e as metas de saúde, os critérios de 

avaliação de desempenho, os recursos financeiros que serão disponibilizados, a forma de controle e 

fiscalização da sua execução e demais elementos necessários à implementação integrada das ações e 

serviços de saúde, bem como estabelecer como fator preponderante a humanização do 

cuidado/atendimento, e consequentemente, o aprimoramento da gestão em saúde. 



 

  

  As Regiões de Saúde, instituídas pelo Estado, em articulação com os Municípios são 

pactuadas na Comissão Intergestores Tripartite – CIT e são referência para as transferências de 

recursos entre os entes federativos. Cada Região de Saúde deve conter, no mínimo, ações e serviços 

de: atenção primária; urgência e emergência; atenção psicossocial; atenção ambulatorial 

especializada e hospitalar e vigilância em saúde.   

Juiz de Fora é polo de uma região de saúde e tem forte aparato técnico/científico nos 

serviços de saúde, sendo necessária melhor definição de seus limites geográficos; população usuária 

das ações e serviços; rol de ações e serviços que serão ofertados e respectivas responsabilidades, 

critérios de acessibilidade e escala para conformar esses serviços. Há que se considerar o fato de Juiz de 

Fora se localizar numa região cuja população historicamente já procura seus serviços, sem o devido 

controle.  

Cabe as Comissões Intergestores pactuarem as regras de acesso e continuidade das ações 

junto aos serviços de saúde na respectiva área de atuação, inclusive no que tange ao regramento de 

medicamentos, Protocolos Clínicos e as Diretrizes Terapêuticas.  

Urge organizar o acesso universal, igualitário e ordenado às ações e serviços de saúde, o 

qual se inicia pelas Portas de Entrada do Sistema Único de Saúde – SUS e se completa na rede 

regionalizada e hierarquizada, de acordo com a complexidade do serviço, devendo ser, 

preferencialmente, ordenado a partir da atenção primária. Os serviços de atenção hospitalar e os 

ambulatoriais especializados, entre outros de maior complexidade e densidade tecnológica, serão 

referenciados pelas Portas de Entrada, que são: atenção primária; atenção de urgência e emergência; 

atenção psicossocial; e especiais de acesso aberto.  

A continuidade do cuidado em saúde deve ser assegurada em todas as suas modalidades, nos 

serviços, hospitais e em outras unidades integrantes da rede de atenção da respectiva região. Com esta 

normatização o Plano de Saúde torna-se cada vez mais o fio condutor da Política de Saúde 

Municipal/Regionalizada. 

O Plano de Saúde, as Programações Anuais de Saúde e os Relatórios Anuais de Gestão 

estão diretamente relacionados ao exercício da função gestora, em cada esfera de governo, e, no 

caso do Município, deve se ater aos direcionamentos do Plano Diretor de Regionalização da saúde 

de Minas Gerais, para garantir melhoria da atenção em escala e escopo de sua região de saúde. 

Vale ressaltar que compete às Comissões Intergestores garantirem a transparência, a 

integralidade e a equidade no acesso às ações e aos serviços de saúde, com o respectivo ordenamento 

dos fluxos e seu monitoramento, ofertando regionalmente estas ações e serviços de saúde.  

O Plano de Saúde aponta as diretrizes e as estratégias para se alcançar os objetivos que 

visam à melhoria das condições de saúde da população, tendo como uma das bases de avaliação os 

indicadores pactuados entre o município e instâncias superiores.  



 

  

Os Instrumentos de Gestão: Plano de Saúde – PS, Programação Anual de Saúde – PAS e 

Relatório Anual de Gestão – RAG / Sistema de Apoio ao Relatório Anual de Gestão – SARGSUS, 

bem como os Relatórios Detalhados Quadrimestrais e o Relatório Resumido de Execução 

Orçamentária (REREEO) têm por finalidades, entre outras: apoiar o gestor na condução do SUS no 

âmbito de sua competência territorial de modo que alcance a melhoria dos níveis de saúde da 

população e o aperfeiçoamento do Sistema; possibilitando o provimento dos meios para o 

aperfeiçoamento contínuo da gestão participativa e das ações e serviços prestados, sempre com a 

participação da comunidade e do controle social.  

 O Art. 19 do Decreto nº 7.508/2011 diz que compete à Comissão Intergestores Bipartite - 

CIB pactuar as etapas do processo e os prazos do planejamento municipal em consonância com os 

planejamentos do Estado e o Nacional. 

Ressalte-se que a integralidade da assistência à saúde se inicia e se completa na Rede de 

Atenção à Saúde, mediante referenciamento do usuário na rede regional e interestadual de serviços, 

conforme pactuação das Comissões Intergestores.  

 A Relação Nacional de Ações e Serviços de Saúde – RENASES compreende todas as ações e 

serviços que o SUS oferece ao usuário para atendimento da integralidade da assistência à saúde.  

As Comissões Intergestores pactuarão a organização e o funcionamento das ações e 

serviços de saúde integrados em redes de atenção à saúde. São elas: Comissão Intergestores 

tripartite – CIT; Comissão Intergestores Regional Ampliada – CIRA; e Comissão Intergestores 

Regional – CIR (vinculada à Secretaria Estadual de Saúde). Os gestores de saúde poderão ser 

representados pelos Conselhos: Conselho Nacional de Secretários de Saúde – CONASS, Conselho 

Nacional de Secretários Municipais de Saúde – CONASEMS e Conselho de Secretários Municipais 

de Saúde – COSEMS. 

A Comissão para elaboração do Plano de Saúde ouviu os setores competentes da Secretária 

de Saúde optou por dar a seguinte conformação à estrutura do mesmo: 

 Análise Situacional da Saúde local, com implicações regionais; 

 Pactuação dos Indicadores de Transição; 

 Problematização, por área de atuação; 

 Diretrizes que trazem, em seu bojo, os principais objetivos organizacionais, de gestão 

e de apoio necessários ao aprimoramento da atenção à saúde, no contexto regionalizado;  

 Principais estratégias, inovadoras e de continuidade da programação em 

desenvolvimento; 

 Interfaces necessárias à melhoria do desempenho da Secretaria de Saúde; 

 A busca da sincronia entre os instrumentos de gestão. 

  



 

  

Introdução 

 

O Plano de Saúde de Juiz de Fora 2014-2017 dá sequência à programação em curso, 

segundo normatizações e necessidades da demanda, buscando o aprimoramento da Política de 

Saúde do Município. A gestão do Município elegeu dois eixos fundamentais para trabalhar e 

melhorar as condições de saúde, que são: o Fortalecimento da Atenção Primária em Saúde, 

organizada de maneira mais completa, de modo a ser o centro de comunicação entre toda a rede 

assistencial; e a Regionalização do aparato da saúde, observando escala e escopo, a ser organizada 

de maneira solidária e compartilhada pelos municípios da micro e macrorregião sudeste.   

A reestruturação da Atenção Primária em Saúde visa tornar essa atenção no eixo de 

comunicação entre toda a rede de atenção à saúde (atenção secundária e terciária) e também com a 

urgência e emergência, organizando fluxos e contrafluxos, acesso regulado, prontuário clínico, 

serviços de apoio (pontos de atenção para diagnóstico e terapia, assistência farmacêutica), demais 

prestadores de serviços à população, garantindo todo o apoio logístico necessário. Trata-se pois de 

se buscar uma conformação de  redes com enfoque  poliárquico, para mudar a disponibilização 

estanque da atenção, que ainda persiste, em variados graus, o que dificulta a articulação e a 

comunicação entre a rede assistencial, que ainda age com predominância reativa, ou seja,  cuidando 

dos eventos agudizados das doenças, que poderiam ser minimizados com outro arranjo 

organizacional, nova linha de cuidado, a partir, preferencialmente, da Atenção Primária.   

Esta nova estruturação com a Atenção Primária ocupando o centro de comunicação entre 

as redes de atenção possibilitará atender ao cidadão de maneira integral, através da continuidade da 

atenção, possibilitando ações de promoção, prevenção das condições que interferem na 

saúde/doença, e, com o fortalecimento do cuidado, realizar o processo de cura, de preferência na 

Atenção Primária em Saúde, e se houver necessidade de intervenções mais complexas, utilizar as 

redes de atenção secundária, terciária e de apoio logístico. Deste modo, o atendimento tem 

possibilidade de atuar proativamente, já que as ações serão desenvolvidas, cada vez mais planejadas 

e articuladas.  

Cabe a Atenção Primária à Saúde coordenar fluxos e contrafluxos de pessoas e os produtos 

de informação entre toda a rede assistencial, garantindo a continuidade da atenção, de maneira 

resolutiva. Para tanto, o contingente de profissionais que atua na Atenção Primária em Saúde 

necessita ser bem capacitado, se relacionar e se responsabilizar pelo seu microterritório sanitário, 

buscando adquirir o conhecimento e a tecnologia necessárias para resolver cerca de 85% dos 

problemas de sua  população adscrita.  

Em Juiz de Fora, necessário se faz, buscar o diálogo constante com a comunidade, através 

dos profissionais da Atenção Primária para que sejam trabalhadas as questões culturais que 



 

  

valorizam o atendimento nas especialidades, ou então, diretamente na rede de Urgência e 

Emergência, em detrimento do cuidado na Atenção Primária. Daí o destaque que se quer dar ao 

arcabouço da Atenção Primária, buscando seu fortalecimento e seu engajamento estrutural dentro 

da execução do planejamento e programação da atenção à saúde, tornando-a mais resolutiva. 

O outro ponto preponderante para o Município é a regionalização, um dos principais eixos 

estruturantes do Pacto pela Saúde, ratificado pelo Decreto nº 7.508/2011 e Lei Complementar nº 

141/2012, que visam além de tornar a gestão do SUS mais solidária e compartilhada, pelos 

mecanismos de cogestão, orientar a organização do SUS, propiciando o acesso aos serviços de 

saúde à população que reconhecidamente está mais distante dos serviços com melhor tecnologia, 

minimizando a dificuldade em contemplar dois importantes princípios do SUS: equidade e 

universalidade.  

Para que a regionalização possa fluir, os principais instrumentos de gestão são: Plano 

Diretor de Regionalização – PDR, Plano Diretor de Investimentos – PDI e Programação Pactuada e 

Integrada da Atenção à Saúde – PPI.   

O Plano Diretor de Regionalização de Minas Gerais – PDR/MG divide o Estado em 13 

macrorregiões de saúde com 18 cidades-polo, e 75 microrregiões sanitárias. Juiz de Fora é sede da 

Macrorregião de Saúde Sudeste de Minas Gerais, composta de 94 municípios. A macro sudeste 

engloba 8 microrregiões de saúde: Além Paraíba, Carangola, Juiz de Fora/Lima Duarte/Bom Jardim 

de Minas, Leopoldina/Cataguases, Muriaé, Santos Dumont, São João Nepomuceno/Bicas e Ubá.  

A microrregião Juiz de Fora/Lima Duarte/Bom Jardim de Minas é formada por 25 

municípios, com população total de 642.353 habitantes. Juiz de Fora possui população estimada 

pelo IBGE/2013 de 545.942 habitantes distribuídos em 07 regiões urbanas, 01 região do campo e 

doze regiões sanitárias. 

O PDR estabelece bases para se organizar as redes assistenciais, dentro da economia de 

escala e escopo, permitindo ajustes com base no território, população e demanda. Pode ainda, 

priorizar recursos e descentralizar a programação e todo o seu gerenciamento, que passa a ser 

compartilhado. Com isto, há maior perspectiva de integração dos municípios nas regiões de saúde e 

melhoria da qualidade da atenção à saúde à comunidade. O Decreto nº 7.508/2011 e a Lei 

Complementar nº 141/2012 reforçam tais conceitos e orientam sobre a mediação das discussões 

subsequentes. 

A Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais/SES-MG através do Decreto nº 

45.812/2011 passou a ter 18 novas Superintendências de Gestão Regional, para fortalecer a 

governança regional do Sistema Estadual de Saúde, que é um sistema transversal que perpassa pela 

atenção primária em saúde, redes de atenção, sistemas logísticos e de apoio, em consonância com os 



 

  

objetivos das redes, possibilitando, principalmente, o planejamento, o monitoramento e a avaliação 

da integralidade, da equidade e do acesso à atenção em saúde.  

A condução dos trabalhos de elaboração do Plano de Saúde 2014-2017 de Juiz de Fora 

primou por buscar soluções para organizar a atenção em saúde no sentido de tornar a programação 

atual e as subsequentes voltadas para o aprimoramento da construção da atenção em redes 

regionalizadas, a partir de uma atenção primária proativa, resolutiva e encadeada estruturalmente 

com todo o arcabouço assistencial. 

Com o intuito de elaborar o Plano de Saúde de Juiz de Fora 2014-2017 a Secretaria de 

Saúde publicou a Portaria nº 1.897, de 15/08/2013 criando a Comissão de Trabalho, que agendou a 

primeira reunião para dia 20/08/2013. Nesta reunião, foram apontadas as normatizações pertinentes 

à saúde, destacando-se o Pacto pela Saúde que estabelece uma agenda de prioridades para o SUS, e 

mais recentemente, o Decreto de nº 7.508/2011 e a Lei Complementar nº 141/2012 que reforçam a 

institucionalização, o fortalecimento do SUS e a transparência do processo de gestão articulada, 

solidária e compartilhada, pelos entes federados, visando à melhoria na qualidade da atenção à 

saúde do cidadão. 

Foi decidido, ainda, a formação de subcomissões para envolver e buscar o 

comprometimento de todos os setores da Secretaria de Saúde, definido o cronograma e a 

metodologia, voltada para a análise situacional (diagnóstico) e a enunciação das diretrizes 

(prioridades) e objetivos que nortearão a busca da organização do SUS e à qualidade da atenção 

dispensada aos cidadãos, consolidando os dois principais objetivos, elencados como marcos deste 

processo de planejamento municipal: o fortalecimento da Atenção Primária, como centro de atenção 

que se comunica com toda a rede assistencial e a Regionalização, que caminha ao encontro da 

orientação no Plano Estadual de Saúde de Minas Gerais 2012-2015 e legislação federal. 

Foram apresentadas ao grupo as propostas da VI Conferência Municipal de Saúde, 

realizada de 6 a 9 de julho de 2011, referendada pelo Conselho Municipal de Saúde, e de setores 

afins legalmente constituídos, bem como as propostas de centro de decisão da gestão do município, 

o que sem dúvida, aumenta exponencialmente as condições de se tornarem factíveis. O tema 

central: “Todos usam o SUS! SUS na seguridade social, política pública, patrimônio do povo 

brasileiro”, com o seguinte eixo: “Acesso e acolhimento com qualidade – Um desafio para o SUS”. 

Enfim, a elaboração do Plano de Saúde de forma participativa aumenta o 

comprometimento dos diversos atores que se sentem parte atuante do processo de continuidade das 

políticas e das inovações propostas, sempre objetivando os melhores resultados.  

No Plano de Saúde se destacam a análise situacional de saúde de Juiz de Fora e às 

implicações de sua condição de polo em saúde, e, em alguns casos, comparadas à realidade de 

Minas Gerais e do Brasil, que é a base do diagnóstico, permitindo elencar as prioridades para a 



 

  

organização do Sistema de Saúde e, consequentemente, o enfrentamento dos principais problemas 

de saúde da população municipal. O fechamento do Plano explicita as propostas e os resultados que 

serão buscados e que foram organizadas de maneira a incluir programas já em desenvolvimento, 

ações inovadoras e os projetos, de modo a abrigar a dinâmica que o Planejamento em Saúde exige.  
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1. Análise Situacional da Saúde em Juiz de Fora 

1.1. Identificação e Localização do Município de Juiz de Fora – Minas Gerais 

 

    Prefeito Municipal: Bruno de Freitas Siqueira 

 Secretário de Saúde: José Laerte da Silva Barbosa 

 Endereço da Prefeitura: Av. Brasil, 2001. 

 Endereço da Secretaria de Saúde: Rua Halfeld, 1.400, Centro - CEP 36016-000. 

 População – IBGE/Censo 2010: 516.247 Habitantes e para 2013 a população de Juiz de Fora tem 

estimativa/IBGE de 545.942 habitantes. 

 Extensão Territorial: 1.437 Km². Densidade demográfica: 359,59 hab/Km
2
. 

 Modalidade de Gestão: Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde/2002  

 Região Administrativa do Estado: Sudeste do Estado de Minas Gerais; Mesorregião da Zona da 

Mata Mineira; Microrregião 065 (Juiz de Fora). 

 Polo Assistencial da Macrorregião Sudeste (Plano Diretor de Regionalização/MG), composta de 

oito microrregiões, abrangendo noventa e quatro municípios. 

 Polo Microrregional Juiz de Fora/Lima Duarte/Bom Jardim, constituído por vinte e cinco 

municípios. 

 Referência em procedimentos de Média e Alta Complexidade para cerca de cento e sessenta 

municípios. 

 Limites do território em solo mineiro: limita-se ao norte, com Ewbank da Câmara e Santos 

Dumont; a nordeste, Piau e Coronel Pacheco; a leste Chácara; a Sudeste, Pequeri e Santana do 

Deserto; ao sul, Matias Barbosa e Belmiro Braga; a sudoeste, Santa Bárbara do Monte Verde; a 

oeste, Lima Duarte e Pedro Teixeira; a noroeste, Bias Fortes e Santos Dumont e ainda faz limite a 

sudeste com o Sul Fluminense.           

Mapa de Minas Gerais/Juiz de Fora  Mapa de Juiz de Fora, área rural e distritos 

 

Fonte: IBGE 

 

 

           Fonte: Atlas Social de Juiz de Fora 
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Juiz de Fora no contexto das Macrorregões e Microrregião de Saúde 

 

Fonte: Plano Diretor Regionalização de Minas Gerais - SESMG 

 

Fonte: Plano Diretor Regionalização de Minas Gerais – SESMG 
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1.2. Histórico  

 

No ciclo do Ouro no Brasil, com a abertura do Caminho Novo para transportar o ouro da 

região de Vila Rica, hoje Ouro Preto, até o Rio de Janeiro, surgiu a Vila de Santo Antônio do 

Paraibuna, hoje, Juiz de Fora, que se emancipou de Barbacena, no ano 1.850, e em 1.865 se elevou 

à categoria de cidade. A partir do século XIX, tornou-se um dinâmico centro econômico, social e 

cultural, tendo como um importante marco, a primeira usina hidrelétrica de grande porte da 

América do Sul, a Usina de Marmelos, que impulsionou a indústria na cidade. 

No século XX, Juiz de Fora se destacou nos grandes momentos históricos do País, mas 

passou por um período de relativa decadência industrial a partir dos anos quarenta, tendo sentido o 

impacto econômico negativo da mudança da capital federal do Rio de Janeiro para Brasília. 

Posteriormente, se destacou nos setores de comércio, indústria e prestação de serviços. Atualmente, 

Juiz de Fora é um importante polo industrial, cultural e de serviços, principalmente para a Zona da 

Mata Mineira e municípios limítrofes do Rio de Janeiro. 

Destaca-se na fabricação de alimentos, bebidas, produtos têxteis, artigos de vestuário, 

mobiliário, metalurgia, montagem de veículos e na comercialização destes e de outros produtos. 

Segundo a Fundação Getúlio Vargas (FGV) e o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE) Juiz de Fora é a quarta cidade em população e a quinta maior economia do Estado de Minas 

Gerais e está entre as 100 cidades brasileiras com as melhores condições para investimentos. É 

referência em saúde e educação, possuindo uma rede de assistência à saúde bem equipada, e várias 

instituições de ensino superior, dentre elas a Universidade Federal de Juiz de Fora, uma das 

melhores do país.  

Na área de saúde, há que se ressaltar os seguintes fatos históricos: 

1991 – Assinatura do Convênio de Descentralização Administrativa entre a Secretaria de 

Estado da Saúde de Minas Gerais e a Prefeitura de Juiz de Fora. 

1993 – Habilitação do Município na Condição de Gestão Parcial (NOB/93). 

1995 – Habilitação do Município na Condição de Gestão Semi-Plena (NOB/93). 

1998 – Habilitação do Município na Condição de Gestão Plena do Sistema Municipal de 

Saúde (NOB/96). 

2002 – Habilitação do Município na Condição de Gestão Plena do Sistema Municipal de 

Saúde (NOAS/2002). 

O Conselho Municipal de Saúde foi constituído em 1992, Lei 8.076, de 11 de maio de 

1992, com Regimento Interno aprovado e em vigor.  

http://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9culo_XX
http://pt.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9cada_de_1940
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O Fundo Municipal de Saúde foi instituído pela Lei 7.656, de 18 de dezembro de 1989, 

com alterações posteriores, conforme Lei 7.953, de 01 de outubro de 1991 e Decreto 6.537 de 07 de 

outubro de 1999, que trata de alterações sobre as Competências da Secretaria de Saúde. 

Juiz de Fora, conforme Plano Diretor de Regionalização do Estado de Minas Gerais/2011 é 

sede da Macrorregião Sudeste de MG composta por 94 municípios, com população estimada 

IBGE/TCU 2011 de 1.575.629 habitantes e é sede da Microrregião Juiz de Fora - Lima Duarte - 

Bom Jardim de Minas, com 25 municípios e população de 642.353 habitantes.   

Conta com 08 regiões administrativas (07 urbanas e 01 do campo) e doze regiões 

sanitárias. Há interesse de setores da administração, em tornar idêntico o número de regiões 

administrativas e sanitárias para facilitar a gestão.  

Há extensa rede de serviços prioritários com alta densidade tecnológica e profissionais 

capacitados, que prestam assistência ambulatorial e hospitalar à população locorregional.  

 
Aplicação de Recursos do Tesouro Municipal na Saúde de Juiz de Fora 
 

 

Fonte: DOFIC/SS/PJF 
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1.3. Aspectos Demográficos, Econômicos, Educacionais e Sociais 

 

Crescimento da População de Juiz de Fora 

 

Segundo a série histórica traçada a partir dos censos demográficos do IBGE, Juiz de Fora 

apresentou, nas últimas décadas, um quadro bastante semelhante ao de Minas Gerais e do Brasil, ou 

seja, houve queda da população rural.  

Segundo o IBGE, em 2010, a população de Juiz de Fora somava 516.247, representando 

2,63% da população do Estado de Minas Gerais. 

As projeções da população são feitas anualmente por solicitação do Tribunal de Contas da 

União para servirem de base para repasse de recursos do orçamento aos municípios. Para 2013 a 

população estimada é de 545.942 hab. 

No Município, segundo o ultimo Censo IBGE/2010, 13,61% de sua população tem idade 

igual ou superior a 60 anos, acima das médias de Minas Gerais e do Brasil. Este dado é crucial para 

o planejamento em saúde pública, devido às necessidades de ações e serviços voltados para uma 

população longeva.  

 

População Residente em 2010 

Localidade 2010 

Geográfica CENSO 

Juiz de Fora 516.247 

Minas Gerais 19.597.330 

Brasil 190.755.799 

Fonte: IBGE-2010 

 

 

Crescimento estimado da População em Juiz de Fora MG para os próximos anos 

População Residente por ano 

Ano População Método 

2013 545.942 Estimativa 

2012 525.225 Estimativa 

2011 520.810 Estimativa 

2010 516.247 Censo 
Fonte: IBGE, Censos e Estimativas 

 

   

Em Juiz de Fora há desaceleração da taxa de crescimento e evolução da pirâmide etária nas 

faixas de maior idade, como pode ser observado na figura a seguir.   
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Pirâmide etária populacional para Juiz de Fora em 2010.  

 
Fonte: IBGE, Censo/2010 

 

Idade Homens Mulheres 

0 a 4 anos 11.739 11.283 

5 a 9 anos 16.047 15.542 

10 a 14 anos 19.257 18.828 

15 a 19 anos 21.095 20.980 

20 a 24 anos 22.687 23.028 

25 a 29 anos 21.420 22.710 

30 a 34 anos 19.884 21.179 

35 a 39 anos 16.748 18.885 

40 a 44 anos 17.480 19.903 

45 a 49 anos 17.590 20.508 

50 a 54 anos 15.843 19.110 

55 a 59 anos 12.648 15.707 

60 a 64 anos 9.848 12.550 

65 a 69 anos 6.668 9.097 

70 a 74 anos 5.027 7.228 

75 a 79 anos 3.441 5.544 

80 a 84 anos 2.178 4.235 

85 a 89 anos 981 2.032 

90 a 94 anos 340 811 

95 a 99 anos 72 193 

Mais de 100 anos 9 34 
Fonte: Censo Demográfico 2010 (IBGE) 
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Índice de Desenvolvimento Humano 

 

O Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM) de Juiz de Fora é 0,778, em 2010. O 

município está situado na faixa de Desenvolvimento Humano Alto (IDHM entre 0,700 e 0,799), ocupando a 5º 

posição no ranking dos municípios de Minas Gerais, a dimensão que mais cresceu em termos absolutos foi 

Educação (com crescimento de 0,117), seguida por Longevidade e por Renda. Entre 1991 e 2000, a dimensão que 

mais cresceu em termos absolutos foi a Educação (com crescimento de 0,174), seguida por Longevidade e por 

Renda. 

 

Índice de Desenvolvimento Humano Municipal de Juiz de Fora - IDHM 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fontes: Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil 

 

 

Ranking IDHM Municípios de Minas Gerais / 2010  

 
Fontes: Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil 
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Renda  

 

A renda per capita média de Juiz de Fora cresceu 72,85% nas últimas duas décadas, 

passando de R$607,97 em 1991 para R$828,93 em 2000 e R$1.050,88 em 2010. A taxa média 

anual de crescimento foi de 36,34% no primeiro período e 26,78% 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 5,06% em 1991 para 2,31% em 2000 e para 0,88% em 2010. 

 

O Índice de Gini ficou praticamente o mesmo de 1991 a 2010. 

 

Renda, Pobreza e Desigualdade – Juiz de Fora – MG 

 

 

 

1991 

 

 

2000 

 

 

2010 

Renda per capita (em R$) 607,97 828,93 1.050,88 

% de extremamente pobres 5,06 2,31 0,88 

% de pobres  18,92 10,66 5,48 

Índice de Gini 0,57 0,57 0,56 
 

Fontes: Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil 

 

Porcentagem da Renda Apropriada por Estratos da População – Juiz de Fora – MG  

 

 1991 2000 2010 

20% mais pobres 3,07 3,09 3,51 

40% mais pobres 9,40 9,35 10,54 

60% mais pobres 19,94 19,65 21,19 

80% mais pobres  38,19 38,01 38,85 

20% mais ricos  61,81 61,99 61,15 
 

Fontes: Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil 

 

   

 

Trabalho 

 

Em 2010, das pessoas ocupadas na faixa etária de 18 anos ou mais, 2,63% trabalhavam 

no setor agropecuário; 0,23% na indústria extrativa; 11,42% na indústria de transformação; 8,24% 

no setor de construção; 1,09% nos setores de utilidade pública; 17,17% no comércio e 53,73% no 

setor de serviços. 

A taxa de atividade da população de 18 anos ou mais (população economicamente 

ativa) passou de 64,19% em 2000 para 66,51% em 2010. Ao mesmo tempo, a taxa de desocupação 

passou de 13,47% em 2000 para 7,45% em 2010. 
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Taxa de Atividade e de Desocupação 18 anos ou mais - 2010 

 
Fontes: Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil 

 

 

Habitação 

 

A população de Juiz de Fora teve o acesso a serviços básicos ampliado no período 

compreendido entre 1991, 2000 e 2010, conforme observado na tabela abaixo:  

 

Indicadores de Habitação – Juiz de Fora – MG 1991 2000 2010 

% da população em domicílios com água encanada 96,60 98,44 97,98 

% da população em domicílios com energia elétrica 98,51 99,64 99,77 

% da população em domicílios com coleta de lixo. *Somente para população urbana. 90,25 98,62 99,13 

Fonte: Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil 
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Vulnerabilidade Social – Juiz de Fora – MG 

Crianças e Jovens 1991 2000 2010 

Mortalidade infantil 29,50 22,90 15,40 

% de crianças de 4 a 5 anos fora da escola - 28,97 11,94 

% de crianças de 6 a 14 anos fora da escola 11,53 2,40 1,69 

% de pessoas de 15 a 24 anos que não estudam nem trabalham e são vulneráveis à 

pobreza 

- 10,01 6,34 

% de mulheres de 10 a 14 anos que tiveram filhos 0,07 0,08 0,49 

% de mulheres de 15 a 17 anos que tiveram filhos 3,30 5,63 3,56 

Taxa de atividade – 10 a 14 anos (%) - 3,87 3,62 

Família    

% de mães chefes de família sem fundamental completo e com filhos menores de 

15 anos 

12,07 13,19 11,48 

% de pessoas em domicílios vulneráveis à pobreza e dependentes de idosos 1,58 1,57 1,14 

% de crianças extremamente pobres 9,36 4,79 2,13 

Trabalho e Renda    

% de vulneráveis à pobreza 41,48 29,40 17,73 

% de pessoas de 18 anos ou mais sem fundamental completo e em ocupação 

informal 

- 33,06 23,67 

Condição de Moradia    

% de pessoas em domicílios com abastecimento de água e esgotamento sanitário 

inadequados 

0,49 0,40 0,35 

Fonte: Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil 

 

Educação 

 

O IDHM Educação indica a situação da educação entre a população em idade escolar do 

município.  É composto pela proporção de crianças e jovens frequentando ou tendo completado 

determinados ciclos. Em Juiz de Fora, entre 2000-2010, a proporção de crianças de 11 a 13 anos 

frequentando os anos finais do ensino fundamental cresceu 22,44%; de jovens entre 15 e 17 anos 

com ensino fundamental completo cresceu 15,32% e de jovens entre 18 e 20 anos com ensino 

médio completo cresceu 30,97%.  

Em 2010, 64,06% dos alunos entre 6 e 14 anos de Juiz de Fora estavam cursando o ensino 

fundamental regular na série correta para a idade; 1,69% das crianças de 6 a 14 anos não 

frequentavam a escola, percentual que, entre os jovens de 15 a 17 anos atingia 11,74%. 

Entre os alunos de 18 a 24 anos, 25,28% estavam cursando o ensino superior. 

Em 2010, 64,97% da população de 18 anos ou mais de idade tinha completado o ensino 

fundamental e 47,99% o ensino médio.  
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A taxa de analfabetismo da população de 18 anos ou mais diminuiu 4,05% nas últimas duas 

décadas. 

Segundo o IBGE, em 2010, estavam matriculados 11.088 alunos na pré-escola; 64.749 

frequentando o ensino fundamental e 20.584 no ensino médio.  

 

Frequência escolar de 18 a 24 anos – Juiz de Fora – MG - 2010 

 

 
Fonte: Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil 

 

As condições de infraestrutura básica do município são boas, no entanto vem ocorrendo 

ocupações irregulares em áreas periféricas.  

A economia de Juiz de Fora se ressentiu da política de incentivos para novos 

empreendimentos, adotada pelo Estado do Rio de Janeiro, e várias indústrias locais e outros ramos 

de negócios migraram para cidades vizinhas daquele Estado, provocando redução na expectativa de 

empregos para a população juiz-forana e de arrecadação de impostos para o Município, situação que  

a nova Política de Incentivo do Estado de Minas Gerais para a Zona da Mata procura reverter.  

A economia municipal também se ressente da deficiência de Políticas que contemplem a 

região como um todo, de modo a acelerar o desenvolvimento da zona da mata mineira. O aeroporto 

de grande porte, situado em Goianá, apesar de novos investimentos, ainda não está funcionando, 

conforme expectativas de Juiz de Fora e região. Também o Centro de Convenções e Exposições – 

CONEX, em Juiz de Fora está muito aquém do esperado, pois são poucos os eventos ali realizados. 
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Esperava-se que estas duas iniciativas na área econômica fossem dois marcos propulsores do 

desenvolvimento da região, o que ainda não ocorreu. 

Apesar de Juiz de Fora ter iniciado, em 2009, uma recuperação nas exportações, 

ultrapassando o índice de crescimento da Zona da Mata (FIEMG/2009), o mesmo não se 

estabilizou, e não ocorre no presente ano, pois, seguindo tendência nacional, o Município enfrenta 

um desaquecimento nas exportações.  

Embora o Município se caracterize como um importante centro educacional formador de 

mão de obra especializada, a cidade não retém estes profissionais, perdendo-os para municípios 

com maior dinamismo econômico.  
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1.4. Aspectos Epidemiológicos de Juiz de Fora 2013 

Sistema de Informação sobre os Nascidos Vivos SINASC 

  

O Sistema de Informação sobre os Nascidos Vivos – SINASC é um banco nacional de 

dados, que permite o cálculo direto de indicadores e da produção de informações descentralizadas 

sobre os nascimentos ocorridos no país, tornando possível apontar suas principais características de 

natalidade, de modo a colaborar na elaboração, no monitoramento e na avaliação das políticas 

públicas de saúde.  Em 2012, o SINASC/JF registrou 8.281 nascimentos vivos dos quais 82,0% 

(6.794) foram de mães residentes no município. Os outros 1.487 (18,0%) são de mulheres de 

diversas cidades, principalmente de localidades vizinhas.  

Serão analisados apenas os dados referentes aos 6.794 nascidos vivos, de mães residentes 

em Juiz de Fora. Para cálculo dos percentuais foram excluídos dados em branco/ignorado.  

A Taxa de Natalidade de Juiz de Fora em 2012 foi de 12,9 por 1000 habitantes. A análise 

do período de 1995 a 2011 aponta, que após uma tendência de queda entre 1995 a 2007, esse índice 

tende a uma estabilização, com pequeno aumento nos últimos dois anos. (Gráfico1).   

Gráfico 1 – Taxa de natalidade (por 1000) no período de 1995 a 2012 em Juiz de Fora. 

 

 
Fonte DVEA/SSVS/SS/SINASC/JF E IBGE (http://www.ibge.gov.br) 

 

Características maternas - Faixa de idade e Escolaridade das mães  

 

No Brasil, entre 2000 e 2010, a queda do número de nascimentos tem sido acompanhada 

pelo envelhecimento da estrutura etária das mães.  

Em Juiz de Fora podemos observar o mesmo comportamento. Em 2000, o percentual de 

mães menores de 20 anos (mães adolescentes) e mães com 30 anos e mais foram, respectivamente 

de 17,2% e 32,1%. Em 2012, esses índices passaram para 15,0% e 38,4%. Esses dados apontam que 

no município, no período analisado, enquanto houve uma queda de 12,8% do índice de gravidez na 

adolescência, registrou-se um aumento de 19,6% no percentual de mães com mais de 30 anos. 

 

 

 

 

 

http://www.ibge.gov.br/
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Gráfico 2 – Distribuição percentual dos Nascidos Vivos por idade da mãe no Brasil, municípios 

brasileiros de porte médio (2009) e Juiz de Fora – 2012. 

 
Fonte: MS/SVS/DASIS/CGIAE/SINASC, Brasil, Ministério da Saúde, 2011 (dados 2009); 

DSVS/SS/DVEA/SINASC/JF.  

 

Outra variável de grande relevância em estudos sobre fecundidade e mortalidade na 

infância é a escolaridade materna. Em Juiz de Fora, em 2012, 2,4% (n=157) das mães tinham até 

3 anos de estudo, 19,5% (n=1296) de 4 a 7 anos, 55,6% (n=3704) de 8 a 11 anos e, 22,6% (n=1504) 

de 12 anos e mais.   

 

Indicadores sobre os recém nascidos: 

 

Sexo e índice de Apgar  

 

Em 2012, do total de partos de mulheres residentes no município, 51,5% (n=3.502) dos 

conceptos foram do sexo masculino e 48,5% (n=3.291) do feminino.  

Considerando o índice de Apgar que avalia o bebê com uma nota de 0 a 10 no 1º e 5º 

minutos de vida, indicando as condições de sobrevida do recém-nascido, constatou-se que em Juiz de 

Fora no 1º minuto 94,4% (n=6.368) dessas crianças receberam nota de 7 a 10; 4,2% (n=285) 

apresentaram anóxia moderada (nota de 4 a 6) e 1,4% (n=97) apresentaram anóxia grave (nota de 1 a 

3). Avaliando os resultados no 5º minuto constatou-se a recuperação de recém-nascidos, sendo que 

98,7% (n= 6.659) do total de nascidos vivos obtiveram nota de 07 a 10. Com anóxia moderada e 

grave permaneceram respectivamente 0,6% (n=40) e 0,8% (n=51) do total de recém nascidos. 

 

Baixo Peso ao Nascer e a Prematuridade  

 

 O índice de Baixo Peso ao Nascer (BPN) é considerado um dos fatores que mais exercem 

influência sobre o estado de saúde e as chances de sobrevivência das crianças. O encurtamento da 

duração da gestação isolada ou em associação com o retardo de crescimento uterino, a deficiência 

da assistência durante a gestação, entre outras condições ligadas à saúde da mulher são 

determinantes para que uma criança nasça com BPN (Brasil, MS, 2011b). 
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Os nascidos vivos com peso abaixo de 2.500 gramas e idade gestacional de 37 semanas ou 

mais são considerados Crianças Pequenas para a Idade Gestacional. 

O Ministério da Saúde – MS reconhece o Baixo Peso ao Nascer – BPN como um indicador 

de saúde que traduz a eficiência dos serviços de Saúde (MS, SVS, 2008). Nos países desenvolvidos 

os valores encontrados giram em torno de 5% a 6%. É reconhecido como padrão internacional 

inaceitável, percentuais de BPN acima de 10%. (MS/2006 e ONU/2008).  

O nascimento de crianças com BPN está aumentando discretamente no país (de 7,7% em 

2000 para 8,4% em 2009). Os maiores percentuais são encontrados nas regiões Sul e Sudeste, 

independentemente do porte populacional (Brasil, MS, 2011b). 

Em Juiz de Fora esse índice apresenta um comportamento diferente do encontrado no nível 

nacional. Entre 2000 e 2012 apresentou oscilações, e não um discreto aumento, sendo os valores de 

toda a década superiores aos encontrados para o país e para os diferentes recortes de análise. 

Nesse período constatou-se no município uma amplitude total de 11,2% (ano 2008) a 12,7% (ano 

2003) e em 2012, ele foi de 11,7% (n=800).  

Gráfico 3 – Distribuição dos nascidos vivos de mães residentes em Juiz de Fora – por peso ao 
nascer – 2012. 

 
Fonte: DVEA/SSVS/SS/PJF 

 

O monitoramento da incidência desse indicador pelos gestores públicos é fundamental para 

o planejamento de ações de infraestrutura de serviços de saúde. Sabe-se que os recém-nascidos de 

baixo peso, muitas vezes, necessitam de cuidados especiais e acesso a Unidades de Tratamento 

Intensivo Neonatal. Este fato implica também em custos adicionais ao sistema de saúde. Sabe-se 

ainda que quanto menor o peso ao nascer, maior a probabilidade de morte precoce (IBGE, 2012; 

Organização Mundial de Saúde, 2008). 

A variável mais relacionada ao BPN é o tempo de duração da gestação. Em Juiz de Fora, 

na última década, constatou-se uma tendência de aumento da prematuridade, passando de 7,2% em 

2000 para 15,3% em 2012, o que representa um aumento de 112,5%. Pelo Gráfico 4 é possível 

constatar ainda que no município, no período analisado, há um comportamento idêntico dos índices 

de prematuridade e de cesariana. O parâmetro recomendado pela Organização Mundial de Saúde – 

OMS para essa via de parto é de no máximo 15%, e considerando os valores encontrados em Juiz 
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de Fora de partos operatórios é possível sugerir que há um grande número das chamadas “cesáreas 

desnecessárias”. 

Gráfico 4 – Percentual de cesarianas e de prematuridade, de 2000 a 2012 – Juiz de Fora. 

 
Fonte: DVEA/SSVS/SS/PJF 

 

Ressalta-se também que em 2012, entre as crianças prematuras, 46,7% tinham Baixo Peso 

ao Nascer – BPN (467/1000), enquanto entre as crianças a termo esse índice foi de apenas 5,1% 

(282/5552). 

Esses indicadores do município: a idade gestacional e o peso ao nascer estão entre as 

principais características que mais exercem influência sobre o estado de saúde e as chances de 

sobrevivência do recém nascido.   

 

Indicadores sobre via de parto e assistência pré-natal  

  

A utilização da cesárea aumentou no Brasil passando de 38,0% em 2000 para 52,3% em 

2010. Não obstante o aumento tenha acontecido em todos os municípios, independente do seu porte 

populacional, essa proporção é maior nos municípios de maior porte. Embora o aumento tenha sido 

muito representativo nas regiões Norte e Nordeste, o maior índice apresentado em 2012 ocorreu na 

região Sudeste, chegando a 58,2% (Brasil, 2012).  

Juiz de Fora apresentou na última década elevação dos índices de parto operatório, 

variando de 52,8% no ano 2000 para 61,6% em 2010 e em 2012 este percentual foi de 64,3% do 

total de partos (4349/6762). Entre as mulheres primíparas o percentual atinge 68,2%. 

A Organização Mundial de Saúde recomenda um percentual máximo de 15%, parâmetro 

este fundamentado no preceito de que apenas esta porcentagem, do total de partos, apresenta 

indicação precisa de cesariana (Faúndes, Aníbal & Cecatti, José Guilherme, 2011; Agência 

Nacional de Saúde Suplementar, Brasil, 2008).  

O Brasil apresenta um modelo de atenção ao parto centrado no modelo médico com uso 

intensivo de tecnologia e resultados perinatais ainda inferiores aos dos países desenvolvidos. As 
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taxas de cesariana estão entre as mais elevadas do mundo, sendo próximas a 90% em alguns 

serviços privados. “Várias práticas reconhecidamente prejudiciais ainda são observadas nos 

serviços públicos e privados, enquanto outras, amplamente recomendadas pela Organização 

Mundial de Saúde – OMS e Ministério da Saúde – MS apresentam baixíssima implantação” (Brasil, 

2008).  

Em Juiz de Fora (Tabela 1) pode-se verificar uma variação da proporção de cesarianas 

conforme a característica da instituição/maternidade, no tocante a sua relação com o SUS. Em 2012, 

os índices médios de parto operatório variaram de 42,8% nas maternidades que atendem 100% SUS 

a 94,2% nas maternidades particulares.  

Observa-se também que os partos cesáreos são mais comuns em mulheres de grupos 

socioeconômicos mais privilegiados e com maior escolaridade. (Brasil, 2012). 

Tab. 1 – Número absoluto e relativo dos nascidos vivos de mãe residentes em Juiz de Fora, por via 

de parto e tipo de vínculo da maternidade com o Sistema Único de Saúde, 2012. 

 

Via do parto Parto Cesárea Parto Vaginal Total 

Tipo de maternidade Nº % Nº % Nº % 

Maternidades 100% SUS 1120 42,8% 1499 57,2% 2619 100% 

Maternidades conveniadas com o SUS 1914 70,7% 792 29,3% 2706 100% 

Maternidades sem convênio com o SUS 1297 94,2% 80 5,8% 1377 100% 
Fonte: DVEA/SSVS/SS/SINASC/JF 

 

Em Juiz de Fora (Gráfico 5) há relação diretamente proporcional entre o índice de 

cesariana e escolaridade das mulheres, o que confirma que grupos socioeconômicos e com maior 

escolaridade fazem mais partos cesáreos.  

Gráfico 5 – Proporção (%) de nascimentos por via de parto segundo escolaridade materna – Juiz de 

Fora 2012 

 
Fonte: DVEA/SSVS/SS/PJF 

 

A sensibilização dos médicos e enfermeiros, e, mulheres e familiares é fundamental para 

uma nova forma de abordagem desses eventos. É essencial que os formuladores de políticas e 

gestores das instituições de saúde apropriem desse conhecimento para implementar novos modelos 

de atenção. 

   Outra variável passível de ser analisada através do Sistema de Informação sobre os 

Nascidos Vivos – SINASC é o número de consultas de pré-natal. A Organização Mundial de Saúde 
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– OMS preconiza que esse atendimento tenha início precoce e que seja realizado um número 

mínimo de consultas. Desde 2000, a recomendação do Ministério da Saúde – MS é de que a mãe 

realize, no mínimo, seis consultas de pré-natal e as inicie tão logo comece a gravidez (Brasil, MS, 

2011b). 

As informações derivadas do SINASC são limitadas para se fazer uma análise mais 

completa do pré-natal no município, visto que não possibilitam avaliar o momento do início do 

acompanhamento do pré-natal. 

 Em Juiz de Fora, no ano de 2012, constatou-se que o número de mulheres com “sete ou 

mais consultas” de pré-natal ficou equivalente à média encontrada na região sudeste, ou seja, 

73,2%. 

 A produção de relatórios anuais a partir do banco de dados do SINASC/JF tem 

possibilitado a construção de indicadores oportunos e de grande relevância na área materno infantil, 

que subsidiam a gestão e o planejamento. 

 

O Sistema de Informação sobre Mortalidade – SIM  

 

O Sistema de Informação sobre Mortalidade – SIM é um sistema que fornece informações 

sobre mortalidade que são utilizadas como importante instrumento de avaliação do nível de saúde 

da população, no suporte à administração dos serviços de saúde, na definição de prioridades e 

alocação de recursos na vigilância de problemas específicos de saúde e auditorias. Tem sido 

utilizado para o monitoramento de alguns indicadores do Pacto pela Saúde e é também um dos itens 

considerados para o repasse de recursos para a Atenção Básica dos municípios. As estatísticas de 

mortalidade são produzidas com base na Declaração de Óbito emitida pelo médico. 

O Pacto pela Saúde MS/2008 prevê a melhoria gradual da qualidade das informações sobre 

a causa básica da morte na Declaração de Óbito – DO. Em Juiz de Fora, a partir de 2005 foram 

aumentando gradativamente as causas de óbito por causas mal definidas e esta ocorrência tem 

relação com disponibilidade de infraestrutura assistencial, condições para o diagnóstico de doenças 

e capacitação profissional para preenchimento das DO.  

Em 2012 ocorreram 5225 óbitos em Juiz de Fora, sendo 91 fetais. Os óbitos em residentes 

totalizaram 4042, sendo 90 fetais. A taxa bruta de mortalidade geral foi 7,5/1000 habitantes (dados 

populacionais – estimativa do TCU). Gráfico 6. 

 

 

 

 



19 

 

Gráfico 6 – Número de óbitos ocorridos em Juiz de Fora 2006-2012 

 
Fonte: SIM/DVEA/SS/PJF 

 

Em Juiz de Fora o Comitê de Prevenção à Mortalidade Fetal e Infantil e o Comitê de 

Prevenção à Mortalidade Materna, bem como o Sistema de Informação sobre Nascidos Vivos e 

Sistema sobre Mortalidade foram determinantes para buscar o aprimoramento das políticas públicas 

de saúde.  

 

Mortalidade Infantil e Fetal 

 

A mortalidade infantil reflete condições de desenvolvimento socioeconômico e 

infraestrutura ambiental, bem como o acesso e a qualidade dos recursos disponíveis para atenção à 

saúde materna e da população infantil. A mortalidade neonatal (0 a 27 dias) reflete as condições 

socioeconômicas e de saúde da mãe, bem como a inadequada assistência pré-natal, ao parto e ao 

recém-nascido. A mortalidade perinatal (óbitos de crianças com menos de 28 dias) reflete a 

ocorrência de fatores vinculados à gestação e ao parto, entre eles o peso ao nascer, bem como as 

condições de acesso aos serviços de saúde e à qualidade da assistência pré-natal, ao parto e ao 

recém-nascido (RIPSA, 2008). A mortalidade pós neonatal (28 a 365 dias) aponta para questões 

relativas ao desenvolvimento socioeconômico e a infraestrutura ambiental, que refletem na 

desnutrição infantil e nas infecções a elas associadas.  

 No município, no período de 2002 a 2007 a mortalidade infantil oscilou entre 20,4 a 

14,3/1000 nascidos vivos. Em 2008 sofreu uma elevação, com queda no ano seguinte, chegando em 

2011 com 13,4/1000, e em 2012 com 14,1/1000 nascidos vivos. A mortalidade neonatal é o 
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principal componente da mortalidade infantil com 51,6% dos óbitos em menores de um ano, 

ocorrendo na primeira semana de vida. A mortalidade perinatal sofreu uma queda entre 2002 e 

2007, se elevando a partir de 2008 e apresentou declínio em 2012. Gráfico 7.  

Gráfico 7 – Taxa de mortalidade infantil (por 1000 nascidos vivos) e seus componentes – Juiz de 

Fora 2000-2012*. 

 
Fonte: SIM/DVEA/SSVS/SS/PJF *Dados preliminares – sujeitos à revisão 

 

As causas reduzíveis de alguma forma somam 91% dos óbitos infantis (Gráfico 8), 

demonstrando necessidade urgente de intervenções para melhorar a qualidade na assistência no pré-

natal, parto e ao recém-nascido. 

Gráfico 8 – Frequência de mortes evitáveis em menores de 01 ano de idade por intervenções do 

SUS – Juiz de Fora 2012*. 

 
Fonte: SIM/DVEA/SSVS/SS/PJF * dados preliminares 
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Mortalidade Materna  

 

Com a instalação do Comitê Municipal de Prevenção à Mortalidade Materna em 1996, que 

se constitui em um sistema de vigilância ativo e permanente desses óbitos, Juiz de Fora passou a 

investigar a mortalidade feminina em idade fértil (10 a 49 anos), resolvendo o problema da 

subnotificação.   

Entre 1996 a 2012 foram identificadas 164 mortes no ciclo gravídico puerperal. Dessas 130 

(79,3%) foram por causas obstétricas (ocorreram no prazo de 42 dias) e 20 (12,2%) foram tardias. 

Neste período analisado, houve ainda 12 (8,5%) mortes por causas não obstétricas.   

Tabela 2 - Mortes Maternas ocorridas em Juiz de Fora (MG) acumulado para o período de 1996 a 

2012. 

    Grupo de causa Juiz de Fora Outros municípios 
 

Total 

Obstétrico Nº Nº Nº 

Direto 58 29 
 

87 

Indireto 33 03 36 

Inconclusiva  07 - 07 

SUBTOTAL 98 32 130 

Maternos Tardios 18 02 20 

Não obstétricos 12 02 14 

TOTAL 128 36 164 

Fonte: CMPMM/JF 

 

Perfil das mulheres por faixa etária e etnia 

 

 Conforme pode ser observado (Gráfico 9); 59,2% dos óbitos estão na faixa etária de 30 a 

39 anos de idade; 31,6% são de mulheres de 20 a 29 anos; 6,1% são de mulheres com 40 anos ou 

mais; e 3,1% são de mulheres com menos de 20 anos.   

 

Gráfico 9 - Distribuição proporcional das mortes maternas obstétricas em Juiz de Fora, por faixa 

etária – 1996 a 2012.  
 

 
Fonte: CMPMM/PJF  
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No Brasil e em Juiz de Fora também a mortalidade materna ocorre principalmente em 

mulheres com menor renda e escolaridade.  A questão racial emerge em meio às questões 

socioeconômicas.   

Em Juiz de Fora para análise da informação referente à “Raça/Cor” das mulheres que 

vieram a óbito no período estudado, a variável foi agrupada em duas categorias: brancas e não 

brancas (Gráfico 10). As mulheres negras e pardas somaram 54,90% (45) das mortes maternas de 

Juiz de Fora, as mortes de mulheres brancas somaram 45,1% (37). Foram excluídas nesta análise as 

mortes cujo quesito cor não foi preenchido 16,3% (16). 

Gráfico 10 - Distribuição proporcional das mortes maternas obstétricas em Juiz de Fora, por etnia 

(raça/cor), 1996 a 2012...  

 
OBS: Excluídos os casos em que a informação estava em branco  

Fonte: DVEA/SSVS/SS/PJF 

 

No município, como em todo o país, há uma tendência da redução da taxa de Mortalidade 

Materna. Ao ser analisada a série histórica desta taxa em Juiz de Fora constatou-se uma oscilação, 

no período 1996 a 2012, apresentada no Gráfico 11. Na maior parte dos anos os índices encontrados 

foram altos ou muito altos, considerados os parâmetros da Organização Mundial de Saúde – OMS. 

Os óbitos foram investigados/analisados pelo Comitê Municipal de Prevenção à Mortalidade 

Materna de Juiz de Fora (CMPMM/JF), constatando semelhança com mesmo padrão de causalidade 

do Brasil. 

Gráfico 11 – Razão de Mortalidade Materna (por 100.000 nascidos vivos) no período de 1996 a 

2012 de Juiz de Fora. 

 

 
Fonte: CMPMM/JF 

 

No período, foram identificadas as mortes maternas evitáveis ou provavelmente evitáveis 

de mulheres residentes em Juiz de Fora, cujos percentuais podem ser observados no Gráfico 12. 
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Gráfico 12 – Distribuição das mortes maternas obstétricas de Juiz de Fora, por análise de 

evitabilidade, no período de 1996 a 2012. 

 
Fonte: DVEA/SSVS/SS/PJF 

 

Entre os fatores de evitabilidade, chamam a atenção àqueles ligados à própria 

gestante/familiares, os relacionados às instituições que prestam assistência no ciclo gravídico 

puerperal e os respectivos profissionais. Ressalte-se que quanto aos primeiros, não se pretende 

culpabilizar as vítimas.     

Mortalidade Proporcional por grandes grupos de causas 

 

Dentre as principais causas de óbitos, segundo grandes grupos de causas da CID 10, 

conforme pode ser visualizado no Gráfico 13, destacam-se como principais causas as doenças do 

aparelho circulatório com 24,8%, as neoplasias com 15,9%, as doenças do aparelho respiratório 

com 14,6% e as causas externas com 8,6%. Esta última foi maior em homens e a taxa foi de 

9,5/10.000. 

Gráfico 13 – Mortalidade proporcional por grupos de causas (CID 10) – Juiz de Fora – 2012. 

 
Fonte: SIM/DVEA/SS/PJF 
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Mortalidade proporcional por faixa etária 

 

Quanto à mortalidade proporcional por faixa etária, verifica-se alta concentração de óbitos 

em mulheres acima de 50 anos de idade 89,4% e em homens 86,3% e um percentual pequeno de 

óbitos nas idades mais jovens (Gráfico 14).  

Gráfico 14 – Curva de mortalidade proporcional por faixa etária e gênero – Juiz de Fora 2012. 

 

 
Fonte: SIM/DEPI/SS/PJF 

 

Mortalidade por Doenças Crônicas Não Transmissíveis – DCNT 

  

As Doenças Crônicas Não Transmissíveis (Gráfico 15) respondem por 70% das causas de 

morte no Brasil (Brasil, 2011) e pela maior parte das despesas em assistência ambulatorial e 

hospitalar. Além disso, impacta negativamente a economia brasileira, pelo crescimento do 

percentual das mesmas, que altera a produtividade e a renda familiar. 

   Há que ressaltar o aumento de óbitos por agressão, alcoolismo e câncer de próstata, o que 

indica a necessidade de medidas preventivas que possam resultar na melhoria desses indicadores.  
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Gráfico 15 – Taxa bruta de mortalidade (por 10.000 hab) por grupo de causas e gênero de Juiz de 

Fora 2012. 

 
Fonte: SIM/DVEA/SS/PJF 

 

Mortalidade por causas externas 

 

As causas externas ocupavam a quinta posição em Juiz de Fora, mas em 2012 ocupa a 

quarta, sendo os homicídios a causa primeira deste grupo. Neste caso, a Declaração de Óbito – DO 

deve ser emitida pelo legista do Instituto Médico Legal – IML (Brasil, 2007).  Gráfico 16. 

Gráfico 16 – Taxa bruta de mortalidade por causas externas e gênero – Juiz de Fora 2012. 

 
Fonte: SIM/DVEA/SSVS/SS/PJF 

 
 
 

A partir de 2012 iniciou-se uma investigação junto às UAPS correspondentes às áreas de 

abrangência da residência do falecido para melhorar as informações sobre as causas de óbito mal 
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definidas, com isto conseguiu-se redução de 10,2 em 2011 para 8,2 em 2012. (gráfico 17). Este fato 

possibilitou a correção de 21,3 das causas mal definidas. 

Gráfico 17 – Proporção de óbitos por causas mal definidas – Juiz de Fora, 2012. 

 
Fonte: SIM/SS/PJF 

 

Situação Epidemiológica Aedes Aegypti (2010 a 2013) 

 

A infestação predial (IIP) por Aedes aegypti em Juiz de Fora é monitorada através do 

levantamento rápido do índice de infestação (LIRAa), com metodologia validada e acompanhada 

pelo Ministério da Saúde. A pesquisa é realizada estrategicamente nos meses de janeiro, março, 

junho e outubro. 

As referências para esse indicador são: 

< 1% = desejável (epidemia improvável) 

1 a 3,9% = nível de alerta 

            > 3,9% = risco de epidemia 

No período de 2010 a 2013 os IIP estão apresentados na tabela a seguir. 

Tabela 3 - IIP apurado em LIRAa realizado em Juiz de Fora 2010 a 2013 
 

 2010 2011 2012 2013 

Janeiro 4,97 6,40 3,11 7,56 
Março -- 3,27 1,90 7,75 
Junho 1,22 -- -- -- 
Outubro 1,04 1,08 1,00 2,00 

Fonte: PCFAD 

 

* Obs.: Em 2010 foi realizado o LIRAa no mês de junho em substituição ao de março 

conforme recomendação do Ministério da Saúde em virtude da epidemia em curso nesse ano. A 

decisão foi tomada em conjunto com a Secretaria Estadual de Saúde, principalmente devido à 

necessidade de concentração de esforços para atendimento ao elevado número de notificações 

recebidas no mesmo período. 
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Estão apresentados na Tabela 4 os casos notificados de Dengue em Juiz de Fora no período 

de 2008 a 2011 por classificação, bem como o número de óbitos ocorridos.  

Tabela 4: Casos de Dengue notificados e confirmados, residentes em Juiz de Fora 2010 a 2013. 

Classificação 2010 2011 2012 2013* 

Dengue Clássico 8.836 2.580 50 74 

Dengue com complicações 87 3 1 0 

Febre Hemorrágica do Dengue 9 0 0 0 

Síndrome do Choque do Dengue 4 1 0 0 

Óbito  17 1 0 0 

Descartado 460 373 173 20 

Total 9.396 2.958 223 139 

Fonte: SINAN OU PLANILHA SIMPLIFICADA/DVEA/SSVS/SS/PJF 

*Obs.: dados até semana epidemiológica 08, sujeito a revisão. 

 

Sorotipos circulantes 

 

Em relação aos sorotipos do vírus circulantes no município, em 2008 foi isolado o 

DENGUE (DEN) - 3, em 2009 o DENGUE (DEN) - 2 e em 2010 o DENGUE (DEN) - 1 e 2. Essa 

alternância na circulação dos sorotipos de vírus no município teve importante papel no 

desenvolvimento da epidemia em 2010, uma vez que grande parte da população não havia sido 

exposta ao DENGUE (DEN) -1 nos anos anteriores. Com a reintrodução do DENGUE (DEN) - 4 

no país (2010) e sua rápida dispersão, ele foi isolado em Ubá, município da zona da mata mineira, 

próximo à Juiz de Fora, totalizando sua presença (2012) seis municípios mineiros. 

A diferenciação de risco para nortear as ações de campo para controle do vetor é definida 

principalmente com base nos seguintes critérios: resultado dos três levantamentos de índice de 

infestação realizados anualmente; acompanhamento entomológico dos pontos estratégicos na cidade 

e informações geradas durante as visitas de tratamento focal. 

Em Juiz de Fora, o programa não conta com equipamentos próprios para aplicação de 

inseticida. Os equipamentos para realização de Unidade de Bloqueio Vetorial – UBV costal são 

cedidos pela Superintendência Regional de Saúde/Secretaria de Estado. Quando há necessidade, 

conforme critérios técnicos do Ministério da Saúde são cedidos também veículos e equipamentos 

para UBV pesado. 

 

 Estratégias de redução de pendências: 

 Há previsão de regionalização das equipes conforme Programa Nacional de Controle da 

Dengue; 

 Realização de contatos com instituições e sociedades estratégicas para o combate à 

doença (ex. imobiliária, sindicato da construção civil, empresas, Ordem dos Advogados do 

Brasil, Conselho Municipal de Saúde, Conselhos Locais, etc.); 
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 Parcerias com instituições de ensino; 

 Integração com a fiscalização de posturas nas visitas dos Pontos Estratégicos; 

 Envolvimento do poder judiciário para acesso a imóveis com recusas; 

 Ações de Educação em Saúde: escolas, bairros e ações institucionais. 

 
Mobilização Social 

 

Foi realizado em 2013 um trabalho intenso de Mobilização Social, denominado FORÇA 

SAÚDE envolvendo os Agentes de Combate a Endemias. O trabalho foi iniciado em dezembro de 

2012 com tratamento e recolhimento do “lixo da Dengue”, semanalmente em todas as regiões da 

cidade, com o objetivo de reduzir o risco de epidemia de Dengue em Juiz de Fora.  

As atividades realizadas constituem-se em trabalho educativo e de orientação aos cidadãos 

e de varredura e recolhimento de materiais que possam servir de criadouros para o mosquito da 

dengue e tratamento de criadouros. 

As informações deverão ser disponibilizadas rapidamente e com qualidade aos usuários e 

profissionais de saúde. São elas: 

 Usuários - denuncias de focos: telefone 199; 

 Usuários - informações sobre prevenção: telefone 3690-7290; 

 Profissionais de saúde: 3690-7509; 

 Boletins epidemiológicos com periodicidade semanal, quinzenal ou mensal conforme 

necessidade divulgado no site da Prefeitura de Juiz de Fora; 

 Mídia local; 

 Reuniões de trabalho conforme necessidade. 

 

Fluxos das notificações:  

 

 O Departamento de Vigilância Epidemiológica (DVEA) estabeleceu o fluxograma para 

as notificações, recebendo-as e digitando-as no Sistema de Informação de Agravos de Notificação – 

SINAN. São encaminhadas diariamente pelas unidades de saúde da rede pública, unidades de 

Pronto Atendimento e Hospitais.  

 Caso suspeito notificado é imediatamente repassado pela Vigilância Epidemiológica à 

equipe de campo Agente de Combate a Endemias (ACE) para realização do bloqueio de 

transmissão (aspersão de inseticida com equipamento costal motorizado), em raio de 300m do local 

de ocorrência do caso. 
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Considerações feitas a partir dos dados epidemiológicos: 

 

 A Secretaria Municipal de Saúde de Juiz de Fora criou, em outubro de 2011, um grupo de 

trabalho interinstitucional para avaliação e (re) estruturação das políticas públicas de Juiz de Fora 

visando reduzir o óbito materno e infantil. A criação deste grupo foi motivada pelo diagnóstico 

existente sobre o perfil e determinantes dessas mortes no município, realizado a partir do trabalho 

investigativo do Comitê de Prevenção à Mortalidade Materna/JF e do Comitê de Prevenção a 

Mortalidade Fetal e Infantil/JF, bem como dos relatórios do Sistema de Informação sobre os 

Nascidos Vivos – SINASC/JF e do Sistema de Informação sobre Mortalidade – SIM/JF. Os 

referidos Comitês foram instituídos em Juiz de Fora, respectivamente, em 1996 e em 2000 e são 

coordenados pelo Departamento de Vigilância Epidemiológica/SSVSS/JF. São organizações 

interinstitucionais, multiprofissionais e confidenciais e têm como objeto a obtenção de informações 

confidenciais sobre as mortes ocorridas no município nesses ciclos de vida. A finalidade dos 

mesmos, conforme determinação do Ministério da Saúde é investigativa/avaliativa; 

educativa/normativa e informativa/mobilizadora, tendo ainda como função a proposição de ações 

corretivas a partir das falhas identificadas, junto ao órgãos competentes, visando reduzir essas 

mortes.  

O grupo de trabalho é constituído por referências técnicas e/ou gestores das maternidades e 

serviços da rede secundária voltados para assistência materno-infantil, vigilância epidemiológica e 

atenção primária. A partir deste trabalho algumas ações foram realizadas/ iniciadas, tais como:  

  Apresentação/discussão no grupo da situação da mortalidade materna nos últimos 5 

anos e da  mortalidade infantil; Seminário “Política de Assistência à Saúde das Gestantes, 

Parturientes e Puérperas no município de Juiz de Fora”, em 07 de março de 2012, para 200 pessoas 

entre profissionais de saúde e gestores das maternidades e serviços de atenção secundária e 

primária;  

  Discussão no grupo e definição pela implantação de um Protocolo Único no município 

para atenção ao Pré-Natal, Parto e Puerpério: protocolo Viva Vida/SES/MG;  

  Capacitação abordando temas relativos à assistência pré-natal, parto e puerpério nos 

três níveis de atenção, para os diversos segmentos dos profissionais de saúde: agentes comunitários 

de saúde (ACS), auxiliares de enfermagem (Programa de Educação Permanente – PEP); médicos e 

enfermeiros da APS e da rede secundária e terciária. Foi realizada a primeira etapa (parte teórica) da 

“Capacitação de médicos e enfermeiros da Atenção Primária em Saúde para Assistência à 

Gestante e Puérpera” para 200 profissionais;  

  Ampla discussão da regionalização da assistência pré-natal de alto risco e de risco 

habitual em Juiz de Fora de área coberta e descoberta pela APS, conforme a capacidade e 
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disponibilidade de cada serviço. No entanto, embora tenha sido finalizado um documento sobre a 

mesma, não houve entrega oficial para todas as maternidades e serviços de referência. Ficaram 

pendentes a reprodução do “check list” de risco obstétrico para os serviços e o fechamento da 

regionalização para parto e puerpério, seguindo a lógica da regionalização do pré-natal;  

  Apresentação do diagnóstico de uso abusivo da cesariana em Juiz de Fora com 

discussão e avaliação dos seus principais determinantes e proposição de ações para o seu 

enfrentamento;  

  Reorganização da Política Municipal dos Direitos Sexuais e 

Reprodutivos/planejamento familiar (ainda falta finalizar a proposta de reorganização da assistência 

e o fechamento do fluxo);  

  Definição do fluxo do Teste do Coraçãozinho (exame de oximetria de pulso). Este 

procedimento é regulamentado pela Lei Municipal de nº 12.664 publicada em 20 de setembro de 

2012; 

  Restauração do “Programa Cultive uma nova vida”, desenvolvido pelo Departamento 

de Vigilância Epidemiológica (Setor de Imunização), em parceira com os Departamentos de 

Atenção Primária à Saúde, Saúde da Mulher e Saúde da Criança e Adolescente da SS/Juiz de Fora, 

objetivando reduzir a mortalidade materno-infantil em Juiz de Fora por meio de ações direcionadas 

às puérperas e às crianças menores de 1 ano;  a morte materna - puerpério (até 42 dias após o parto); 

os óbitos maternos - puerpério tardio (após 42 dias). Além destes propósitos, é prioridade aumentar 

a cobertura vacinal em crianças na idade de zero a um ano; identificar em linhas gerais a existência 

de situações de risco envolvendo a puérpera e o recém-nascido nas maternidades e cadastrar as 

puérperas para posterior acompanhamento. 

Finalmente, dentro desse cômputo de atividades, foi criado o COMITÊ MUNICIPAL DE 

DEFESA DA VIDA, com a missão de acompanhar, avaliar e propor ações deliberativas de redução 

da mortalidade infantil e materna no município (Portaria de nº 7.868, publicada em 22 de junho de 

2012). Esse Comitê deve ser presidido pelo Secretário Municipal de Saúde.  

Embora seja consenso que a evolução da mortalidade materna está também vinculada ao 

desenvolvimento econômico e social do país “não se pode aguardar que medidas estruturais 

necessárias à correção dos problemas econômicos e sociais do país, sejam adotadas e surtam os 

efeitos desejados para que o setor saúde se mobilize na correção de seus problemas específicos” 

(Ministério da Saúde, 2001:11).  

Sabe-se que, que para além de um componente genérico da saúde geral e condições sociais 

das mulheres, o adequado atendimento profissional à mulher no ciclo gravídico puerperal 

desempenha um papel fundamental na determinação de bons resultados de saúde e em menores 

índices de mortalidade materna (Cecatti, 2005:09). 
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A partir do trabalho de investigação do Comitê Municipal de Prevenção Mortalidade 

Materna de Juiz de Fora – CMPMM/JF, que aponta para uma situação bastante preocupante da 

mortalidade materna em Juiz de Fora, e para necessidade de adoção de medidas públicas para 

reverter esse quadro, fica clara a necessidade de buscar uma perspectiva positiva de redução efetiva 

da morte materna no município. 

A produção de relatórios anuais a partir do banco de dados do Sistema de Informação 

sobre Nascidos Vivos de Juiz de Fora – SINASC/JF tem possibilitado a construção de indicadores 

oportunos e de grande relevância na área materno infantil, que permite traçar um panorama parcial 

da situação dos nascimentos em Juiz de Fora permitindo subsídios importantes para a gestão e o 

planejamento local.  

Se por um lado, comparando com os dados nacionais e/ou regionais, indicadores como 

cobertura de pré-natal e número de mães adolescentes colocam o município em uma situação 

confortável, por outro, a manutenção de altos índices de baixo peso ao nascer, a tendência de 

aumento da prematuridade e o percentual de partos operatórios apontam para a necessidade de uma 

profunda reflexão sobre as práticas obstétricas no município e a sua repercussão nesses indicadores. 

As mortes infantis podem ser evitadas com melhorias na qualidade dos serviços de 

assistência prestados à mulher durante o pré-natal, parto e assistência adequada ao Recém Nascido 

na sala de parto (qualificação técnica dos profissionais em todos os níveis de assistência, vigilância 

da gestante e recém-nascido de risco, garantia de apoio diagnóstico e medicamentos oportunos, 

vagas para intercorrências clínicas da gestação e obstétricas, serviço de referência para parto de alto 

risco bem estabelecido, além de implementar maior integração entre os serviços e ações de melhoria 

das condições gerais de vida das mulheres, entre outras. A demanda por serviços de tecnologia 

sofisticada e de alto custo poderia ser reduzida, se houvesse um adequado monitoramento da mulher 

durante o período gestacional, identificando e reduzindo os riscos na gravidez e no parto, incluindo 

como importante fator reducional, também,a melhoria da condição nutricional, com cuidados que se 

reportem ao cumprimento da Política de Vigilância  Alimentar e Nutricional. 

O crescente percentual de óbitos por sintomas e sinais mal definidos demonstra a 

necessidade de capacitação dos médicos para preenchimento da declaração de óbito, da valorização 

da boa qualidade das informações e de um Serviço de Verificação de Óbitos (SVO) no município 

para esclarecimento de óbitos por causas naturais. 

O perfil de mortalidade de Juiz de Fora reflete as mudanças que vem ocorrendo no perfil 

de saúde da população em geral, com altos índices de doenças crônicas, manutenção e modificação 

do quadro de doenças infecciosas e aumento das causas externas, o que implica na necessidade de 

mudanças nos serviços de atenção à saúde, além de abordagem integral, de equipes 

multiprofissionais, tecnologias de conhecimento, promoção e prevenção, diagnóstico e tratamentos 
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mais rápidos, evitando maiores custos e sobrecarga dos serviços de alta tecnologia. Os hábitos como 

o tabagismo, o sedentarismo, a obesidade e a manutenção de índices elevados de hipertensão 

arterial e hipercolesterolemia são causas de agravos de doenças, internações em urgência e 

emergência e mortes prematuras.  

A situação de saúde, de forte predomínio de condições crônicas, não pode ser respondida, 

com eficiência, efetividade e qualidade, por sistemas de saúde organizados de forma fragmentada e 

voltados, prioritariamente, para as condições agudas e para as agudizações de condições crônicas. 

As causas externas (acidentes e violências) merecem atenção especial visto que têm 

aumentado consideravelmente e são responsáveis por mortes e aposentadorias precoces e 

internações de longa duração. Os mais acometidos são adolescentes e jovens. O impacto econômico 

dos acidentes e violências pode ser medido diretamente por meio de gastos hospitalares com 

internação, inclusive em unidades de terapia intensiva e dias de internação em geral. As internações 

por lesões e envenenamentos representam um gasto/dia 60% superior à média geral das demais 

internações (Brasil, 2001).  

O perfil de mortalidade em Juiz de Fora poderia ser modificado positivamente se medidas 

de promoção à saúde fossem implementadas; a organização dos serviços para atendimento às 

doenças crônicas; o fortalecimento da atenção primária para implementar  ações de promoção, 

vigilância em saúde, prevenção e assistência, além de acompanhamento longitudinal dos usuários; a 

melhoria na qualidade dos serviços prestados à gestante durante o pré-natal, parto e pós parto e ao 

recém-nascido; e medidas que impactem na redução da violência, especialmente entre jovens. 

 

2. Indicadores do Pacto pela Saúde de Transição 2013-2015 

 

Pactuação realizada entre os três entes federados, com interveniência da Secretaria de 

Estado de Saúde de Minas Gerais – SES/MG, considerando o Decreto nº 7.508/11, a Resolução nº 4 

da CIT/2012, que dispõe sobre a pactuação tripartite a cerca da responsabilidade sanitária para fins 

de transição dos processos operacionais do Pacto pela Saúde e a sistemática do novo contrato a ser 

implementado, e a Resolução n° 5 da CIB/2013, que busca fortalecer o Planejamento do SUS e à 

implementação do Contrato Organizativo da Ação Pública da Saúde – COAP, e que dispõe sobre as 

regras do processo de pactuação, diretrizes, objetivos, metas e indicadores para os anos de 2013 a 

2015,  devendo os mesmos constarem harmonicamente nos documentos de gestão para  o 

monitoramento realizado pelos três entes federativos. 

Ressalta-se que os indicadores de 2014 e 2015 serão revistos oportunamente nos 

respectivos anos para validação e homologação. 
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Nº Nome do Indicador 
Metas pactuadas 

Unidade 
2013 2014 2015 

1 
Cobertura populacional estimada pelas equipes de 

Atenção Básica. 
61 68 70 % 

2 
Proporção de internações por condições sensíveis à 

atenção básica (ICSAB). 
11,34 10,34 9,34 % 

3 
Cobertura de acompanhamento das condicionalidades 

de saúde do Programa Bolsa Família. 
88 89 90 % 

4 
Cobertura populacional estimada pelas equipes básicas 

de saúde bucal. 
23,13 23,14 23,15 % 

5 
Média da ação coletiva de escovação dental 

supervisionada.  
0,71 0,72 0,73 % 

6 Proporção de exodontia em relação aos procedimentos.  6,60 6,60 6,60 % 

7 
Razão de procedimentos ambulatoriais de média 

complexidade e população residente.  
1,64 1,65 1,66 /100 

8 
Razão de internações clínico-cirúrgicas de média 

complexidade e população residente.  
5,70 5,72 5,74 /100 

9 
Razão de procedimentos ambulatoriais de alta 

complexidade e população residente.  
N/A N/A N/A /100 

10 
Razão de internações clínico-cirúrgicas de alta 

complexidade na população residente.  
N/A N/A N/A /1000 

11 
Proporção de serviços hospitalares com contrato de 

metas firmado. 
N/A N/A N/A % 

12 

Número de unidades de saúde com serviço de 

notificação de violência doméstica, sexual e outras 

violências implantado. 

12 12 12 N.Absoluto 

13 Proporção de acesso hospitalar dos óbitos por acidente. N/A N/A N/A % 

14 
Proporção de óbitos nas internações por infarto agudo 

do miocárdio (IAM).  
N/A N/A N/A % 

15 
Proporção de óbitos, em menores de 15 anos, nas 

Unidades de Terapia Intensiva (UTI). 
N/A N/A N/A % 

16 
Cobertura do serviço de Atendimento Móvel de 

Urgência (SAMU 192). 
N/A N/A N/A % 

17 
Proporção das internações de urgência e emergência 

reguladas.  
N/A N/A N/A % 

18 

Razão de exames citopatológicos do colo do útero em 

mulheres de 25 a 64 anos e a população da mesma 

faixa etária.  

0,39 0,42 0,45 Razão 

19 

Razão de exames de mamografia de rastreamento 

realizados em mulheres de 50 a 69 anos e população 

da mesma faixa etária.  

0,33 0,34 0,36 Razão 

20 Proporção de parto normal.  36 38 40 % 

21 
Proporção de nascidos vivos de mães com 7 ou mais 

consultas de pré-natal. 
72 73 74 % 

22 Número de testes de sífilis por gestante. 2 2 2 Razão 

23 
Número de óbitos maternos em determinado período e 

local de residência. 
2 2 2 N.Absoluto 

24 Taxa de Mortalidade Infantil. 13 12,5 12 /1000 

25 Proporção de óbitos infantis e fetais investigados. 68 70 72 % 

26 Proporção de óbitos maternos investigados. 100 100 100 % 

27 
Proporção de óbitos de mulheres em idade fértil (MIF) 

investigados. 
98,0 98,0 98,0 % 

28 
Número de casos novos de sífilis congênita em 

menores de um ano de idade. 
10 9 8 N.Absoluto 

29 Cobertura de Centros de Atenção Psicossocial (CAPS). 1,05 1,06 1,07 /100.000 
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30 

Para município/região com menos de 100 mil 

habitantes: Número de óbitos prematuros (<70 anos) 

pelo conjunto das 4 principais DCNT (Doenças do 

aparelho circulatório, câncer, diabetes e doenças 

respiratórias crônicas) Para município/região com 100 

mil ou mais habitantes, estados e DF: Taxa de 

mortalidade prematura (<70 anos) pelo conjunto das 4 

principais DCNT (Doenças do aparelho circulatório, 

câncer, diabetes e doenças respiratórias crônicas). 

331,7 325,06 318,56 % 

31 
Percentual de crianças indígenas < 7 anos de idade 

com esquema vacinal completo. 
N/A N/A N/A % 

32 
Proporção de óbitos infantis e fetais indígenas 

investigados.  
N/A N/A N/A % 

33 
Proporção de óbitos maternos em mulheres indígenas 

investigados. 
N/A N/A N/A % 

34 
Proporção de óbitos de mulheres indígenas em idade 

fértil (MIF) investigados. 
N/A N/A N/A % 

35 

Proporção de vacinas do Calendário Básico de 

Vacinação da Criança com coberturas vacinais 

alcançadas. 

80 90 95 % 

36 
Proporção de cura de casos novos de tuberculose 

pulmonar bacilífera. 
85 85 85 % 

37 
Proporção de exame anti-HIV realizados entre os casos 

novos de tuberculose. 
58 60 62 % 

38 
Proporção de registro de óbitos com causa básica 

definida. 
92 92 92 % 

39 

Proporção de casos de doenças de notificação 

compulsória imediata (DNCI) encerradas em até 60 

dias após notificação.  

80 80 80 % 

40 
Proporção de municípios com casos de doenças ou 

agravos relacionados ao trabalho notificados. 
1.338 1.378 1.419 N.Absoluto 

41 

Percentual de municípios que executam as ações de 

vigilância sanitária consideradas necessárias a todos os 

municípios.  

100 100 100 % 

42 
Número de casos novos de AIDS em menores de 5 

anos.  
0 0 0 N.Absoluto 

43 
Proporção de Pacientes HIV+ com 1º CD4 inferior a 

200cel/mm3. 
N/A N/A N/A % 

44 Número de testes sorológicos anti-HCV realizados. N/A N/A N/A N.Absoluto 

45 
Proporção de cura dos casos novos de hanseníase 

diagnosticados nos anos das coortes.  
86 86 86 % 

46 
Proporção de contatos intradomiciliares de casos 

novos de hanseníase examinados.  
73 73 73 % 

47 Número absoluto de óbitos por leishmaniose visceral.  0 0 0 N.Absoluto 

48 
Proporção de cães vacinados na campanha de 

vacinação antirrábica canina.  
80 80 80 % 

49 
Proporção de escolares examinados para o tracoma nos 

municípios prioritários.  
N/A N/A N/A % 

50 Incidência Parasitária Anual (IPA) de malária.  N/A N/A N/A  

51 Número absoluto de óbitos por dengue. 5 4 4 N.Absoluto 

52 
Proporção de imóveis visitados em pelo menos 4 

ciclos de visitas domiciliares para controle da dengue.  
80 80 80 % 

53 

Proporção de análises realizadas em amostras de água 

para consumo humano quanto aos parâmetros 

coliformes totais, cloro residual livre e turbidez.  

25 30 35 % 

54 
Percentual de municípios com o sistema HORUS 

implantado.  
N/A N/A N/A % 

55 

Proporção de municípios da extrema pobreza com 

farmácias da atenção básica e centrais de 

abastecimento farmacêutico estruturados.  
N/A N/A N/A % 
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56 Percentual de indústrias de medicamentos 

inspecionadas pela vigilância sanitária, no ano.  
N/A N/A N/A % 

57 
Proporção de ações de educação permanente 

implementadas e/ou realizadas.  
0 0 0 % 

58 

Proporção de novos e/ou ampliação de programas de 

residência de medicina da família e comunidade e da 

residência multiprofissional em Atenção Básica/Saúde 

da Família/Saúde Coletiva.  

N/A N/A N/A % 

59 

Proporção de novos e/ou ampliação de programas de 

residência médica em psiquiatria e multiprofissional 

em saúde mental.  
N/A N/A N/A % 

60 
Número de pontos do Telessaúde Brasil Redes 

implantados.  
N/A N/A N/A N.Absoluto 

61 
Proporção de trabalhadores que atendem ao SUS, na 

esfera pública, com vínculos protegidos.  
99 99 99 % 

62 

Número de mesas ou espaços formais municipais e 

estaduais de negociação permanente do SUS, 

implantados e/ou mantidos em funcionamento.  
N/A N/A N/A N.Absoluto 

63 
Proporção de Plano de Saúde enviado ao Conselho de 

Saúde.  
1 1 1 N.Absoluto 

64 

Proporção de Conselhos de Saúde cadastrados no 

Sistema de Acompanhamento dos Conselhos de Saúde 

– SIACS 

1 1 1 N.Absoluto 

65 Proporção de municípios com ouvidorias implantadas 1 1 1 N.Absoluto 

66 Componente do SNA estruturado N/A N/A N/A N.Absoluto 

67 
Proporção de entes com pelo menos uma alimentação 

por ano no Banco de Preço em Saúde 
N/A N/A N/A N.Absoluto 
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3. Atenção à Saúde  
3.1. Vigilância em Saúde  
 
Diagnóstico: Deficiência do Serviço de Verificação de Óbito no município. 

Diretrizes Estratégias 

- Pesquisar as causas de óbito por morte 
natural, em consequência de alguma patologia 
que não pode ser identificada pelos métodos 
clínicos habituais ou em óbitos ocorridos sem 
assistência médica. 

- Possibilitar a detecção das emergências epidemiológicas, o 
diagnóstico isolado ou surtos de doenças emergentes e ré 
emergentes e ainda agravos inusitados, orientando a tomada 
de decisões para o controle de doenças;  
- Permitir o aprimoramento da qualidade da informação de 
mortalidade para subsidiar as políticas de saúde. 

Diagnóstico: Fortalecer o Comitê de Prevenção à Mortalidade Fetal e Infantil. 

Diretrizes Estratégias 

- Reestruturar/fortalecer o Comitê de Prevenção 
à Mortalidade Fetal e Infantil para investigar 
esses óbitos de residentes em Juiz de Fora e 
elencar as causas evitáveis, propondo medidas 
para a redução das mesmas.  

- Viabilizar/normatizar junto à APS a investigação domiciliar;  
- Elaborar novo regimento interno e nomear membros para 
sua composição; 
- Disponibilizar meio de transporte para realização de 
investigações domiciliares em áreas descobertas de atenção 
primária; 
- Executar adequações de políticas públicas com base dos 
diagnósticos elaborados pelo comitê a fim de reduzir a 
mortalidade infantil no município. 
- Melhorar o fluxo de informações, obedecendo os prazos 
determinados;  
- Desenvolver trabalho de conscientização do valor destas 
informações junto aos hospitais;  
- Pactuar com os hospitais a realização da investigação de 
óbitos por seus comitês e o envio destas informações à 
Vigilância em Saúde. 

Diagnóstico: Fortalecer o Comitê Municipal de Prevenção à Mortalidade Materna. 

Diretrizes Estratégias 

- Reestruturar/fortalecer o Comitê Municipal de 
Prevenção à Mortalidade Materna; 
- Implementar as ações de investigação de 
óbitos de mulheres em idade fértil para 
consolidar os dados relativos à mortalidade 
materna.  
 

- Viabilizar/normatizar junto à APS a investigação domiciliar;  
- Desenvolver trabalho de conscientização do valor destas 
informações junto aos hospitais; 
- Pactuar com os hospitais a realização da investigação de 
óbitos por seus comitês e o envio destas informações à 
Vigilância em Saúde. 
- Elaborar processos de trabalho para a investigação; 
- Fortalecer os fluxos de informação. 

Diagnóstico: Crescimento do número de óbitos por causas externas, com destaque para a violência. 

Diretrizes Estratégias 

- Identificar/analisar dados relativos ao aumento 
da violência no município e suas consequências 
para programar ações condizentes com a 
realidade. 

- Discutir de forma intra e interinstitucional a questão da 
violência para buscar melhores alternativas de enfrentamento 
do problema; 
- Desenvolver/incentivar ações transversais para diminuir a 
violência no município, incentivando o fortalecimento das 
parcerias com diversos setores da municipalidade; 
- Capacitar as unidades notificadoras para o correto 
preenchimento das Fichas de notificação da Violência. 

Diagnóstico: Inexistência de geo-referenciamento das informações.   

Diretrizes Estratégias 

- Localizar pontos com necessidade de 
intervenção em saúde. 

- Implantar o geo-processamento/SS e anexá-lo aos diversos 
sistemas de informação da SS; 
- Orientar locais com necessidades de ações intervencionistas. 
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Diagnóstico: Necessidade de adequar o número de servidores na SSVS. 

Diretrizes Estratégias 

- Estabelecer prioridades setoriais a partir de 
uma política de RH que atenda as necessidades 
da SSVS. 

- Contratar enfermeiros e técnicos de enfermagem para 
compor equipes volantes de imunização, com o objetivo de 
garantir a cobertura vacinal das áreas descobertas pela APS. 
- Adequar o número de agentes de endemias para controle 
das doenças transmitidas por vetores. 
- Adequar o quantitativo e o perfil dos profissionais 
necessários para desenvolver a política de vigilância em 
saúde em todos os seus setores; 
- Reconhecer a Titulação de “autoridade sanitária” para 
garantir o acesso aos locais de trabalho para fiscalização. 

Diagnóstico: Necessidade de fortalecimento do Programa Cultive mais uma vida. 

Diretrizes Estratégias 

- Identificar os recém-nascidos com potencial 
risco de adoecer. 
- Manter a imunização dos recém-nascidos nas 
diversas maternidades do município.   

- Triar e referenciar, através de busca ativa nas maternidades, 
os recém-nascidos com potencial risco de adoecer, ao 
ambulatório Follow-up de Recém-nascido de risco. 
- Garantir a imunização dos recém-nascidos nas primeiras 
horas de vida na maternidade.  
- Reforçar junto às mães a importância do “Teste do Pezinho”; 
- Articular ações com parceiros, principalmente a APS e Redes 
Assistenciais. 

Diagnóstico: Necessidade de garantir a realização das atividades do Programa Nacional de Imunização (PNI).  

Diretrizes Estratégias 

- Cumprir as atividades/metas de cobertura 
vacinal do Programa Nacional de 
Imunização/MS. 

- Divulgar campanhas usando a mídia e outros parceiros; 
- Trabalhar em conjunto com setores da SS, notadamente com 
a APS; 
- Atualizar os profissionais da APS em imunização; 
- Manter profissionais de enfermagem em equipes volantes de 
imunização para áreas descobertas pela APS; 
- Supervisionar as diversas salas de imunização do município. 
- Monitorar adequadamente a rede de frios; 
- Desenvolver as ações previstas no PNI (monitoramento 
rápido de cobertura vacinal, quando indicado; investigação de 
eventos adversos pós-vacinais, campanhas vacinal e rotina);  
- Implantar o Sistema de Informação do Programa Nacional de 
Imunização – SIPNI. 

Diagnóstico: Deficiência na organização de meios de divulgação das informações em vigilância em saúde e na 
qualidade da informação dos dados. 

Diretrizes Estratégias 

- Difundir informações epidemiológicas para a 
assessoria de comunicação, fontes notificadoras 
e demais setores afins. 
- Melhorar a comunicação em rede. 
 

- Melhorar os fluxos de informação; 
- Criar um site para divulgação das ações do CEREST; 
- Instalar no DSAT os equipamentos de informática adquiridos; 
- Instrumentalizar toda a vigilância com a equipagem de 
informática; 
- Implantar e garantir mecanismos sistemáticos para 
retroalimentação das informações produzidas no DVEA para 
as unidades notificadoras; 
- Utilizar a mídia e meios eletrônicos para divulgação de 
informações para a população e parceiros; 
- Garantir o envio de dados ao nível central em tempo hábil. 
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Diagnóstico: Necessidade de organizar a estrutura para realização das várias ações inerentes da Vigilância em 
Saúde.   

Diretrizes Estratégias 

- Melhorar as condições de trabalho de 
todo o efetivo que atua na Vigilância em 
Saúde. 
- Fortalecer as atividades de vigilância 
em Saúde. 

- Realizar mudança para nova sede administrativa;  
- Adequar as condições de trabalho na sede administrativa; 
- Dar melhores condições de trabalho, incluindo as sanitárias e 
equipamentos de proteção individual;  
- Disponibilizar veículos exclusivos para a Vigilância Epidemiológica e 
Ambiental, o que permitirá as investigações “in loco” e o transporte de 
medicamentos, imunobiológicos e material biológico; 
- Instalar computadores em rede para toda a Vigilância em Saúde; 
- Criar página Web para divulgação das informações processadas pela 
Vigilância Epidemiológica.  

Diagnóstico: Necessidade de capacitação de profissionais que atuam em vigilância em saúde.  

Diretrizes Estratégias 

- Melhorar a interface com a escola de 
governo e principalmente com o setor 
intra SS, vocacionado para realização 
de educação continuada que atenda os 
objetivos educacionais propostos por 
cada setor da vigilância; 
- Incentivar a participação dos 
profissionais em congressos, seminários 
e outros eventos escalonando a 
participação, de modo a beneficiar o 
maior número de profissionais. 
  
 

- Capacitar:  
 Profissionais para combate, enfrentamento, prevenção e manejo 
das doenças transmissíveis;  
 Referencias técnicas para operacionalizar os sistemas de 
informação e para dominar novas técnicas; 
 Profissionais da APS para atuar em ações de vigilância; 
 Profissionais da saúde atuantes na rede assistencial para a 
produção de informação de qualidade, através das fichas de 
notificação; 
 Profissionais de saúde em geral, sensibilizando-os para a questão 
dos agravos e doenças relacionadas ao trabalho; 

- Liberar para congressos 
- Aprimorar o conhecimento técnico dos profissionais do serviço de 
Zoonoses 

Diagnóstico: Necessidade de realizar Conferência em Saúde do Trabalhador. 

Diretrizes Estratégias 

- Debater e discutir a Saúde do 
Trabalhador. 

- Implantar/implementar ações apontadas como necessárias, em 
acordo com a legislação, para melhorar a saúde do trabalhador no 
município e região. 

Diagnóstico: Necessidade de manter o funcionamento adequado da Vigilância Epidemiológica de doenças e 
agravos. 

Diretrizes Estratégias 

- Realizar vigilância epidemiológica das 
doenças de notificação compulsória e 
agravos de acordo com o estabelecido 
pelo Ministério da Saúde e pela 
Secretaria Estadual de Saúde de Minas 
Gerais, através de portarias e 
resoluções.  
- Implementar o fluxo adequado de 
notificações entre as diversas fontes 
notificadoras e a Vigilância 
Epidemiológica. 
-- Implantar/implementar medidas de 
controle diante das doenças e agravos, 
em parceria com diversos setores da 
SS; 
 
 

- Investigar prontamente os casos de notificação compulsória, 
tomando as medidas necessárias para o controle de cada agravo; 
- Promover a realização de exames laboratoriais necessários ao 
diagnóstico das doenças de notificação compulsória, em articulação 
com a Secretaria Regional de Saúde/Laboratório Macrorregional e o 
Laboratório Central da Prefeitura de Juiz de Fora; 
- Acompanhar a avaliação dos procedimentos laboratoriais realizados 
pelas unidades públicas e privadas componentes da rede municipal de 
laboratórios que realizam exames relacionados com a saúde pública; 
- Receber, digitar e encerrar oportunamente as notificações no 
Sistema Nacional de Agravos de Notificação (SINAN), respeitando os 
prazos de encerramento para cada agravo estabelecido pelo Ministério 
da Saúde; 
- Notificar ao Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em 
Saúde (CIEVS-Minas), em até 24 horas do início do evento, a 
ocorrência de agravos constantes no Anexo II da Portaria 104 de 
Doenças de Notificação Compulsória de 25/01/2011 e Resolução SES 
nº 1.481 de 15/05/2008 e atualizações; 
- Trabalhar as interfaces intra e interinstitucionais para ampliar a 
vigilância; 
- Melhorar as condições de acondicionamento das amostras de 
materiais biológicos até seu envio ao Laboratório Macrorregional, 
conforme projeto. 
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Diagnóstico: Necessidade de aprimorar o desenvolvimento dos Programa Travessia e o Programa de 
Fortalecimento da Vigilância em Saúde de MG. 

Diretrizes Estratégias 

- Promover a inclusão social e produtiva da 
população em situação de pobreza e 
vulnerabilidade social, articulando e integrando 
ao planejamento, a execução de ações e 
monitoramento com foco no território; 
- Controlar os determinantes de risco e danos à 
saúde da população, o mais próximo de sua 
residência.  

- Fortalecer parcerias intra e interssetoriais, com destaque 
para APS e a CESAMA (água e esgoto); 
- Desenvolver mecanismos para o cumprimento das 
pactuações dos programas Travessia e Fortalecimento da 
Vigilância em Saúde de MG (elenco 2). 
- Implementar a construção da rede de atenção à saúde do 
trabalhador. 

Diagnóstico: Deficiência na realização da Vigilância Ambiental. 

Diretrizes Estratégias 

- Garantir condições para desenvolvimento das 
ações necessárias à Vigilância Ambiental em 
Saúde de acordo com o Ministério da Saúde.  

- Trabalhar as interfaces com setores da SS e outros da PJF, e 
demais Instituições afins do município. 
- Estruturar e prover recursos materiais e humanos para 
Vigilância Ambiental. 

Diagnóstico: Deficiência na supervisão de campo das atividades de controle vetorial da Dengue. 

Diretrizes Estratégias 

- Controlar o vetor da dengue, afastando de vez 
o risco da epidemia. 

- Adequar o número de agentes de endemias às necessidades 
e dar cobertura total ao município. 

Diagnóstico: Inexistência no Município do Centro de Controle de Zoonoses. 

Diretrizes Estratégias 

- Criar o Centro de Controle de Zoonoses. - Equipar e estruturar o Centro,conforme projeto/legislação, 
melhorando a prestação de serviços em vigilância/Zoonoses.  

Diagnóstico: Necessidade de melhorias nas instalações físicas do setor administrativo/Zoonoses. 

Diretrizes Estratégias 

- Dar boas condições de trabalho para o 
desenvolvimento das funções administrativas.                     

- Mudar para a nova sede administrativa da SSVS.                     

Diagnóstico: Necessidade de melhorar o atendimento DST/AIDS local e regionalizado. 

Diretrizes Estratégias 

- Melhorar o atendimento aos 107 municípios 
referenciados; 
- Descentralizar os serviços e ampliar a oferta 
de diagnostico para população;  
- Garantir a sequência do tratamento dos 
pacientes cadastrados. 

- Implantar o Centro de Referência e Treinamento DST/AIDS 
(CRT-JF). 
- Intensificar frentes de serviço para diagnóstico rápido do HIV, 
VDRL, Hepatite B e C e outras DST vinculadas ao início rápido 
do tratamento antiretroviral (coquetel) de triagem e 
diagnóstico; 
- Atender com presteza toda a população local e da região 
referenciada à Juiz de Fora; 
- Melhorar mecanismos de busca ativa de pacientes em 
abandono do tratamento já cadastrados no Programa. 

Diagnóstico: Necessidade de aprovar o código sanitário de Juiz de Fora. 

Diretrizes Estratégias 

- Instrumentalizar os profissionais sobre 
condutas de vigilância sanitária. 

- Acompanhar a tramitação até a aprovação/implantação. 

Diagnóstico: Necessidade de estruturar a Vigilância Sanitária.  

Diretrizes Estratégias 

- Melhorar a área de atuação da vigilância 
sanitária no município. 

- Desenvolver estratégia de gerenciamento do risco sanitário 
local. 

Diagnóstico: Dificuldade em definir metas de cobertura e indicadores de desempenho para serem avaliados. 

Diretrizes Estratégias 

- Estabelecer com clareza, através da definição 
de metas e indicadores, os resultados a serem 
alcançados nos processos de trabalho. 
 

- Avaliar/monitorar o desempenho no alcance das metas e 
indicadores;  
- Incorporar resultado destas avaliações no processo 
decisório. 
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Diagnóstico: Necessidade de garantir suporte para as ações de vigilância. 

Diretrizes Estratégias 

- Garantir o suporte para que as ações de 
vigilância sejam conclusivas. 

- Melhorar a articulação com o Sistema Nacional de 
Laboratórios de Saúde Pública. 

Diagnóstico: Deficiência na articulação intra e interinstitucional e outros setores públicos sobre as questões 
relativas à Vigilância Sanitária. 

Diretrizes Estratégias 

- Melhorar a articulação das ações de vigilância 
em saúde: Epidemiológica/Ambiental 
(Zoonoses), Sanitária, Saúde do Trabalhador e 
DST/AIDS, consolidando a vigilância dos 
determinantes do processo saúde-doença, com 
vistas à atenção integral a saúde; 
 - Trabalhar as interfaces na própria SS e com 
outros órgãos da PJF, fortalecendo as ações de 
vigilância e educação em saúde. 
 

- Constituir comissão de representantes de toda a Vigilância 
em Saúde para utilizar as informações sobre os determinantes 
do processo saúde e doença, consolidadas pelos setores de 
vigilância, subsidiando o desenvolvimento de ações para 
garantir a saúde da população; 
- Fortalecer o trabalho da vigilância em saúde realizado em 
conjunto com a APS e outros setores, contribuindo para 
reflexão de práticas e saberes multidisciplinares e 
interssetoriais, favorecendo a integralidade das ações.   
- Melhorar as interfaces intra e interinstitucionais para 
trabalhar as questões relativas às vigilâncias que têm viés 
eminentemente transversal como a Vigilância Alimentar e 
Nutricional (PNAN), a Vigilância à Violência e outras, em todos 
os seus aspectos, expandindo-as por toda a rede; 
- Criar mecanismos que facilitem os processos de trabalho do 
Setor de Zoonoses, melhorando a qualidade das intervenções 
no sentido de prevenir situações de perigo de transmissão de 
doenças ligadas a Zoonoses, promovendo a garantia de saúde 
à comunidade.  

Diagnóstico: Deficiência de Comunicação interna e externa em vigilância sanitária. 

Diretrizes Estratégias 

- Melhorar a produção e a disseminação do 
conhecimento em Vigilância Sanitária com a 
participação de diversos atores sociais: 
segmentos da sociedade civil organizada, setor 
regulado, instituições de ensino e pesquisa e 
profissionais da saúde.  
- Fortalecer a participação de vários segmentos 
nas ações implantadas/implementadas na 
saúde.  
 

- Organizar fluxos para comunicação direta com Instituições de 
Ensino, Controle Social, Assessoria de Comunicação da SS, 
setores afins e mídia em geral; 
- Compartilhar espaços, fortalecendo parcerias interssetoriais 
e intrassetoriais, que desenvolvem ações voltadas à 
informação, mobilização e participação da 
comunidade/controle social, garantindo os direitos de saúde à 
população; 
- Desenvolver processos de educação e de comunicação 
social, destinados à conscientização da sociedade quanto ao 
consumo de produtos e a utilização de serviços que tem 
impacto na saúde, dentro do contexto da diversidade cultural, 
regional e social.  

Diagnóstico: Dificuldade em incorporar os avanços tecnológicos. 

Diretrizes Estratégias 

- Melhorar a incorporação e utilização do 
conhecimento acerca dos avanços tecnológicos 
e biotecnológicos em saúde com ênfase na 
biossegurança, considerando as implicações e 
repercussões no campo da bioética e da ética 
em pesquisa. 

- Produzir pesquisas utilizando os avanços tecnológicos e 
biotecnológicos a serem aplicados na saúde. 

Diagnóstico: Baixa resolutividade da assistência qualificada proposta pelo DSAT, em razão da quase 
inexistência da rede. 

Diretrizes Estratégias 

- Garantir o efetivo cumprimento do papel da 
rede na assistência ao trabalhador. 

- Reestruturar/implementar a rede assistencial, à saúde do 
trabalhador. 
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Diagnóstico: Redução gradativa da lista de doenças relacionadas ao trabalho, historicamente atendidas no 
DSAT. 

Diretrizes Estratégias 

- Promover a busca de trabalhadores vitimados 
por doenças que, historicamente, ocuparam 
posição importante no ranking dos atendimentos 
do setor, como: PAIR, doenças psíquicas 
relacionadas ao trabalho, dentre outras.  

- Reincorporar as doenças ocupacionais extintas a fim de dar 
acolhida àqueles trabalhadores vitimados por elas; 
- Promover a notificação desses agravos. 

Diagnóstico: Necessidade de ampliar o escopo de doenças relacionadas ao trabalho local e regionalizado. 

Diretrizes Estratégias 

- Ampliar o escopo de doenças relacionadas ao 
trabalho, tanto do município quanto da região de 
abrangência do CEREST, fazendo cumprir 
determinação legal quanto à notificação e 
promoção da saúde através de ações de 
assistência e vigilância.  

- Relacionar e notificar as demandas como intoxicações por 
agrotóxicos, outras intoxicações exógenas, câncer e outras de 
Juiz de Fora e região de abrangência do CEREST; 
- Tornar mais efetivo o hábito de notificar todos os agravos e 
doenças ocupacionais. 

Diagnóstico: Desativação do serviço de audiometria do DSAT. 

Diretrizes Estratégias 

- Acabar com o vazio assistencial e a ausência 
de notificação dos casos de Perda Auditiva 
Induzida pelo Ruído - PAIR. 

- Reativar o serviço de audiometria, como forma de captar a 
demanda de trabalhadores vítimas de PAIR, mais 
precocemente. 

Diagnóstico: Descumprimento da lei de notificação compulsória de doenças relacionadas ao trabalho. 

Diretrizes Estratégias 

- Realizar/consolidar/analisar as notificações 
compulsórias relativas a agravos e as doenças 
relativas ao trabalho.  

- Contratar, através de concurso público, técnicos para a 
consecução do efetivo papel do CEREST, nele incluído o da 
notificação dos agravos e doenças relacionadas ao trabalho. 

Diagnóstico: Dificuldades na captação de informações sobre trabalhadores nos diversos pontos assistenciais do 
município e região de abrangência do CEREST. 

Diretrizes Estratégias 

- Cumprir a exigência de notificar os agravos 
relacionados ao trabalho; 
 - Organizar melhor a rede de assistência à 
saúde do trabalhador para captar informações 
de agravos relacionados à saúde do 
trabalhador, tanto na assistência pública, quanto 
privada, local e regionalizada. 

- Executar ações de educação continuada em saúde do 
trabalhador; 
- Capacitar profissionais do município e da área de 
abrangência do CEREST para identificar e acolher os 
trabalhadores demandados ao SUS e das doenças que 
acometem as diferentes categorias; 
- Buscar a superação das dificuldades para capacitar 
servidores de outros municípios da região de abrangência do 
CEREST, sensibilizando os gestores; 
- Notificar, atendendo à exigência legal. 

Diagnóstico: Desestímulo e desmotivação dos técnicos. 

Diretrizes Estratégias 

- Consolidar o trabalho em equipe, objetivando a 
vigilância da saúde do trabalhador.  

- Recompor a equipe, o que terá como consequência a 
estimulação dos servidores antigos e novos.  

Diagnóstico: Não priorização das questões relacionadas à saúde do trabalhador. 

Diretrizes Estratégias 

- Despertar o interesse e o entendimento do 
Poder Público Local sobre a importância da 
vigilância à saúde do trabalhador; 
- Garantir direitos à saúde aos trabalhadores. 

- Convidar os gestores para participarem de eventos 
desenvolvidos pelo DSAT, objetivando com a participação 
deles, sensibilizá-los e garantir maior apoio;  
- Difundir a concepção do TRABALHO como importante 
conquista para a garantia do emprego e o desenvolvimento do 
município, atrelando discussões sobre a saúde dos 
trabalhadores.  

Diagnóstico: Deficiência de participação e controle social. 

Diretrizes Estratégias 

- Estimular a participação e o controle social. - Realizar discussões sobre o tema com a comunidade, 
sindicatos e outras organizações sociais, notadamente com o 
CMS. 
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Diagnóstico: Obra do novo andar do prédio sede do DSAT inacabada. 

Diretrizes Estratégias 

- Retomar e recuperar a obra do segundo piso 
para a execução de propostas assistenciais e 
educativas. 

- Concluir a obra do 2º piso, garantindo sua funcionalidade 
conforme projeto.    

Diagnóstico: Deficiência no cumprimento de metas  do Programa de Fortalecimento das Vigilâncias. 

Diretrizes Estratégias 

- Cumprir as metas exigidas pelo Plano de Ação 
de Fortalecimento das Vigilâncias do Estado. 

- Contratar recursos humanos especializados. 

Diagnóstico: Não reconhecimento da Saúde do Trabalhador como parte integrante da Subsecretaria de 
Vigilâncias. 

Diretrizes Estratégias 

- Aumentar o apoio às atividades de vigilância à 
saúde do trabalhador. 

- Incluir, efetiva e eficientemente, a saúde do trabalhador na 
Subsecretaria de Vigilâncias para facilitar os processos de 
trabalho inter/vigilâncias (Epidemiológica, Sanitária e 
Ambiental) e intrassetorial, de modo a corroborar com o 
cumprimento de agenda; 
- Estabelecer critérios para definir empresas que deverão ser 
alvo de intervenções nos ambientes e processos de trabalho.  
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3.2. Atenção Primária à Saúde  

 

A Atenção Primária à Saúde – APS foi eleita pelo nível central da gestão como um dos 

eixos prioritários de organização da rede assistencial, daí ter-se feito uma análise situacional mais 

aprofundada desse nível de atenção em Juiz de Fora, com o levantamento dos problemas e entraves 

existentes, bem como as estratégias e ações apontadas para o seu enfretamento nos próximos quatro 

anos. 

As ações propostas perpassam por uma releitura globalizada do ato de planejar e intervir, 

pela reestruturação organizacional e operacional e o fortalecimento da Atenção Primária a fim de 

garantir a integralidade do cuidado. 

A partir do entendimento que esse sistema de saúde não é estático, nem sobreposto, passa-

se a concebê-lo numa estrutura funcional e operacional no fluxo de relações interssetoriais, 

adquirindo um maior dinamismo, conformando-se em redes poliárquicas de atenção à saúde. Nesse 

conceito, a Atenção Primária torna-se pois o centro de comunicação das redes assistenciais. 

 

As Redes Assistenciais em Saúde – RAS estruturam-se para enfrentar uma condição de 

saúde específica, por meio de um ciclo completo de atendimento (PORTER e TEISBERG, 2007), o 

que implica a continuidade de atenção à saúde (atenção primária, secundária e terciária) e a 

integralidade da atenção à saúde (ações de vigilância, promoção da saúde, de prevenção das 

condições de saúde e de gestão destas condições de saúde estabelecidas por meio de intervenções de 

cura e reabilitação).  

A RAS assume as responsabilidades econômicas e sanitárias junto à população adscrita, 

vinculada a APS e gera valor para a população. O valor da atenção à saúde pode se expressar na 

relação entre a qualidade dos resultados econômicos, clínicos e humanísticos e os recursos 

utilizados no cuidado da saúde. 
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A Secretaria de Saúde de Juiz de Fora busca alterar a ótica hierárquica de seu organograma 

para propiciar a conformação da estrutura de saúde em rede a partir da distribuição das UAPS em 

regiões sanitárias bem delimitadas, fortalecendo a APS e suas interfaces com as diversas Unidades 

de Atenção, tanto secundária/terciária quanto com a urgência e emergência.  

 

 UNIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE 

 Região Sanitária UAPS POPULAÇÃO N
o
 EQUIPES 

 

Região 7 - 

Norte/Noroeste 

Esplanada (T) 7586 1 

 Monte Castelo (ESF) 10770 3 

 Industrial (T) 6711 1 

 Jardim Natal (ESF) 6779 2 

 Milho Branco (ESF) 8481 3 

 Joquei Clube I (ESF) 7788 2 

 Joquei Clube II (ESF) 7266 2 

 Cidade do Sol (ESF) 5094 2 

 TOTAL 8 60475 16 

 

Região 8 - Norte 

Nova Era (ESF) 9338 3 

 São Judas Tadeu (ESF) 6240 2 

 Santa Cruz (ESF) 10733 4 

 Benfica(T) 18325 1 

 Vila Esperança (ESF) 8550 3 

 Barreira do Triunfo (ESF) 3577 1 

 TOTAL 6 56763 14 

 
Região 5- Nordeste 

Nossa Senhora das Graças (T) 21430 1 

 Bandeirantes (ESF) 9023 3 

 TOTAL 2 30453 4 

 

Região 6 - Nordeste 

Parque Guarani (ESF) 3186 1 

 Filgueiras (ESF)   2 

 Granjas Bethânia (ESF) 3561 1 

 Grama (T) 8790 1 

 TOTAL 4 15537 5 

 

Região 3 - Leste 

Linhares (ESF) 13378 5 

 São Sebastião (ESF) 8179 3 

 São Benedito (ESF) 8911 3 

 TOTAL 3 30468 11 

 

Região 4 - Leste 

Santa Rita (ESF) 4813 2 

 Marumbi (ESF) 9027 3 

 Progresso (ESF) 9247 3 

 Nossa Senhora Aparecida (ESF) 6423 2 

 Alto Grajaú (ESF) 7373 2 

 TOTAL 5 36883 12 
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Região - Centro/Sul 

Centro Sul (T) 37666 1 

 Dom Bosco (T) 13560 1 

 Santa Cecília (ESF) 9326 3 

 TOTAL 3 60552 5 

 

Região 9 - Oeste 

Santos Dumont (MISTA) 15825 1 

 São Pedro (PACS) 24627 1 

 Borboleta (T) 9698 1 

 TOTAL 3 50150 3 

 

Região 11 - Sul 

Cruzeiro do Sul (T) 6565 1 

 Santa Luzia (ESF) 14743 4 

 Santa Efigênia (ESF) 8422 2 

 Vale Verde (ESF) 7372 3 

 Ipiranga (T) 15033 1 

 Teixeiras (ESF) 10595 3 

 TOTAL 6 62730 14 

 
Região - Sudeste 

Retiro (ESF) 5526 2 

 Jardim Esperança (ESF) 5389 2 

 TOTAL 2 10915 4 

 
Região 2 - Sudeste 

Santo Antonio (ESF) 9276 3 

 Bairro de Lourdes (T) 9368 1 

 Jardim da Lua (ESF) 3564 1 

 TOTAL 3 22208 5 

 

Região 12 - Sudeste 

Vila Ideal (ESF) 6072 2 

 Vila Olavo Costa (ESF) 3108 1 

 Furtado de Menezes (ESF) 6666 2 

 TOTAL 3 15846 5 

 

Região do Campo 

Paula Lima (T) 1536 1 

 Chapéu D´Uvas(T) 716 1 

 Dias Tavares(T) 767 1 

 Igrejinha (ESF) 2499 1 

 Humaitá (ESF) 2257 1 

 Penido (T) 522 1 

 Valadares (T) 1052 1 

 Rosário de Minas (T) 865 1 

 Toledos (T) 437 1 

 Torreões (ESF)   1 

 Pirapitinga (ESF) 2474 1 

 Sarandira (T) 472 1 

 Caeté (T) 726 1 

 Jacutinga (Volante) 1309 1 

 TOTAL 14 15632 14 

TOTAL 

GERAL 

ESF 39 265026 88 

TRADICIONAL 22   22 

MISTA 1 15825 1 

PACS 1 24627 1 

TOTAL 62 468612 112 
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Diagnóstico: Cobertura insuficiente da Atenção Primária à Saúde. 

Diretrizes Estratégias 

Universalizar/reestruturar a 
APS: 
 - Ampliar a cobertura e 
expandir as Unidades de 
Atenção Primária à Saúde 
(UAPS). 
 

- Ampliar a cobertura da APS/populacional. 
Status atual = 61% 
Meta = 68% (2014); 70% (2015). 

- Expandir as Unidades de APS (Status atual = 64; Meta = 70). 

- Implantar e implementar os instrumentos de gestão em todas as UAPS 
(Territorialização, Diagnóstico local, Programação Local, Organização da 
Demanda Espontânea/ Programada, Prontuário da Família, Abordagem 
Familiar  e Sistema de Monitoramento). 

- Fortalecer a APS, de modo que ela seja o centro mobilizador da rede – 
assistencial. 

- Garantir que a ESF seja a estratégia prioritária e orientadora do Sistema 
de Saúde considerando as necessidades territoriais de Saúde do Município 
e cumpra os indicadores do Pacto de Atenção Básica. 

- Ampliar a resolutividade do atendimento à população negra com a 
implementação da linha de cuidado e protocolo de acesso para a atenção à 
doença falciforme. 

- Realizar busca ativa pelos ACS visando identificar, na ficha A, famílias 
dos portadores de anemia falciforme e outras enfermidades. 

- Sensibilizar e capacitar os profissionais da APS/ESF na abordagem, 
acolhimento, promoção, prevenção e o tratamento das doenças mais 
prevalentes da população negra, como a anemia falciforme. 

- Reformar/ampliar/construir e melhorar a infraestrutura das UAPS (já 
autorizadas pelo CMS através de Resolução nº 364/2012):  
 

 Reformar 15 UAPS 
Status atual = 2013 (Linhares, Santa Cruz, Retiro, Alto Grajaú, Jardim Natal 
e Monte Castelo).  
Meta = 2014 (Marumbi, São Judas Tadeu, Santo Antônio, Santa Cecília, 
Nova era, Parque Guarani, Jóquei Clube II, Jardim Esperança, São Judas 
Tadeu). 
 

 Ampliar 02 UAPS  
Status atual = no aguardo 
Meta = 2014 (Esplanada e Penido) 
 

 Construir 03 UAPS 
Status atual = no aguardo 
Meta = 2014 (Nova Benfica, São Benedito, Jóquei Clube I). 

- Estabelecer a manutenção das UAPS existentes (Plano Diretor de 
manutenção corretiva e ordinária);  
- Atender, de maneira responsável, as normas ditadas pela vigilância 
sanitária (Plano de adequação – Alvará Sanitário); 
- Humanizar os ambientes físicos, tornando-os amplos e arejados, 
promovendo melhor acesso e acolhimento. 

Diagnóstico: Melhorar a qualidade da Atenção Primária à Saúde 

Diretrizes Estratégias 

- Implantar o Plano Diretor da 
Atenção Primária à Saúde 
(PDAPS).  
 
 
 
 

- Implantar o PDAPS em 09 oficinas que serão realizadas com as equipes 
de profissionais das UAPS, representantes do Conselho Local de Saúde e 
Conselho Municipal de Saúde, das quais resultarão os produtos descritos a 
seguir:  
 Oficina 1 = Gestão da Clínica e as redes de Atenção à Saúde (Sistema 
Integrado de Serviço de Saúde - Assegurar padrões clínicos ótimos, 
melhorar a qualidade das práticas clínicas – Instrumentos de normalização 
dos processos de trabalho: linhas-guias e os protocolos clínicos);  
 Oficina 2 = Análise da APS (06 atributos: Primeiro Contato, 
Longitudinalidade, Integralidade, Coordenação, abordagem Familiar e 
Orientação Comunitária); 
 Oficina 3 =Territorialização e Diagnóstico Local; 
 Oficina 4 = Sistema de Apoio (Diagnóstico e Farmacêutico); 
 Oficina 5 = Programação Local e Municipal; 
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 Oficina 6 = Organização da Demanda Espontânea (Protocolo 
Manchester); 
 Oficina 7 = Prontuário da Família; 
 Oficina 8 = Abordagem Familiar; 
 Oficina 9 = Monitoramento. 

- Complementar as equipes 
para atuarem na APS. 

- Estabelecer prioridades setoriais a partir de uma política de Recursos 
Humanos que atenda as necessidades da SSAPS 
- Realizar concurso público para complementação das equipes 
- Agilizar o processo de contratação e substituição de pessoal, junto à 
gestão e setores competentes a fim de permitir funcionamento ininterrupto 
das ações/serviço na SSAPS/APS/UAPS; 
- Priorizar as substituições em caso de exonerações, aposentadorias em 
tempo hábil; 
- Contratar e lotar, em tempo hábil, o quantitativo de profissionais médicos, 
enfermeiros, auxiliares de enfermagem, Agentes Comunitários de Saúde e 
outros profissionais necessários ao aprimoramento do atendimento na 
APS. 

- Fortalecer o Gerenciamento 
das UAPS. 

- Acompanhar a tramitação do Projeto de Lei para criação dos cargos 
gratificados da função gerencial das UAPS; 
- Realizar concurso público para o cargo de gerente profissional da UAPS, 
com exercício de função gratificada e com perfil técnico, em tempo integral, 
com competência específica para esse trabalho; 
- Estruturar o gerenciamento da APS como estratégia de organização do 
SUS em Juiz de Fora para que este nível de atenção seja o centro de 
comunicação das Redes. 

- Desenvolver processos de 
Gestão das Relações de 
Trabalho. 

- Garantir condições de trabalho mais estáveis para os profissionais da 
SSAPS/APS/UAPS, superando, definitivamente, as formas de contratação 
precárias (contratos temporários, devendo os servidores ter o ingresso via 
concurso público), a ausência de política de carreira e salários, os altos 
turnovers, o sério problema nas relações de trabalho que, talvez hoje seja o 
maior entrave no município; 
- Instituir incentivo ao desenvolvimento do trabalho e da qualidade do 
serviço assistencial (UAPS/ESF), através do Contrato de Gestão vinculado 
a metas e resultados bem delimitados.  

Diagnóstico: Melhorar a Capacidade Estrutural, Organizacional e Operacional da SSAPS. 

Diretrizes Estratégias 

- Facilitar os processos de 
trabalho. 
 

- Elaborar/implantar/implementar o organograma da SSAPS; 
- Adequar a estrutura física e organizacional da SSAPS para o 
planejamento das ações da Subsecretaria/Coordenação da APS e 
profissionais técnicos; 
- Contratar, por concurso público, e lotar em tempo hábil, o quantitativo e o 
perfil dos profissionais técnicos que se necessita para desenvolver as 
ações da APS, em todos os setores da SSAPS, APS/UAPS; 
- Capacitar/aprimorar o conhecimento técnico dos profissionais da SSAPS 
que respondem como referências técnicas às demandas das UAPS/APS; 
- Elaborar regimentos, normas e rotinas, protocolos assistenciais da APS, 
em parceria com as diversas categorias profissionais da APS/UAPS, 
aprová-los, implantá-los e implementá-los nas UAPS; 
- Implantar/implementar e monitorar os programas/projetos de saúde 
(MS/SES-MG), bem como a programação municipal de atenção à saúde na 
APS/UAPS, através de capacitações, treinamentos, oficinas e outros, 
conforme necessidades do serviço/profissionais;  
- Captar por licitação, recursos logístico-operacionais para equipamentos 
de informática e áudio visual, tais como: 05 computadores, 02 impressoras, 
02 notebooks, 01 telão para capacitações, treinamentos, reuniões, eventos 
científicos, entre outros;  
- Disponibilizar 03 veículos com motoristas para uso exclusivo da SSAPS 
(02 veículos para = Subsecretário da APS, Chefe do DDAPS e técnicos da 
DDAPS/SSAPS e 01 veículo para = Manutenção preventiva e 
corretiva/UAPS). 
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Diagnóstico: Potencializar a Gestão da Informação (Sistema de Informação da Saúde – SIS) 

Diretrizes Estratégias 

- Melhorar a Gestão da 
Informação (SIS). 

- Institucionalizar o sistema de informação, qualificando o SIS; 
- Avançar nos prontuários clínicos eletrônicos. (Em relação a ESF esses 
prontuários deverão ser familiares, pois a unidade de registro é a família 
cadastrada na unidade da ESF e, sua formatação deverá acolher as 
ferramentas de abordagem familiar); 
- Elaborar, implantar e implementar as normas de procedimentos, 
garantindo a integralidade dos dados; 
- Estabelecer acesso web para disponibilização de dados/informações 
precisas, fidedignas em tempo hábil a fim de agilizar o atendimento das 
demandas através de planejamento das ações; 
- Implantar Gerenciamento Eletrônico de Documentos (GED); 
- Implantar rede interna; 
- Criar banco de dados; 
- Sistematizar revisão dos atributos da tabela de procedimentos da 
APS/UAPS;  
- Atualizar e adequar tabela de produção de ações e serviços da APS ao 
modelo de atenção à saúde e formas de organização das redes de 
atenção, interagindo com os diversos setores;  
- Atualizar e adequar tipologias e categorização dos procedimentos;  
- Adquirir equipamentos, por licitação;  
- Promover maior integração do SIS aos demais níveis de atenção, 
estabelecendo acesso às informações intra e intersetoriais;  
- Dar continuidade a implantação e implementação do SIS (SIGA SAÚDE e 
outros em análise), potencializando a gestão da informação na APS/UAPS 
e demais níveis de atenção à saúde: 
Status atual = 19 UAPS operantes (SIGA SAÚDE)/2013. 
Meta = 02 UAPS já com estrutura lógica, aguardando entrega dos 
computadores. (Fornecedor/2013-2014 e demais UAPS 2014/2015). 

Diagnóstico: Reestruturação do Fluxo de Abastecimento de Medicamentos e Insumos. 

Diretrizes Estratégias 

- Implantar a Gestão de 
Abastecimento de 
Medicamentos e Insumos. 

- Garantir o fluxo ágil de abastecimento de medicamentos e insumos nas 
UAPS; 
- Estabelecer comunicação eficaz com as UAPS; 
- Criar planilhas para o controle do estoque, normas e rotinas de pedidos e 
fazer rotatividade de medicamentos e insumos, evitando desperdício; 
- Garantir reserva técnica de medicamentos e insumos; 
- Manter o histórico dos pedidos atualizados a fim de fornecer dados para 
subsidiar tomadas de decisões no ajuste do quantitativo a ser enviado à 
UAPS; 
- Eliminar o estoque nas UAPS, mantendo o estoque de 20% dos itens 
prioritários para o atendimento, responsabilizando o almoxarifado pela 
tarefa de armazenamento, a fim de zerar taxa de perda de medicamentos e 
insumos; 
- Estabelecer parceria com o Departamento de Assistência Farmacêutica 
(DAF) a fim de que este responda tecnicamente pela gestão de 
medicamentos e insumos (normatizações, controle, dispensação, 
armazenamento, outros); 
- Contratar profissional técnico em farmácia para as UAPS; 
- Solicitar suporte técnico, supervisão sistemática, treinamentos do DAF à 
APS/UAPS. 
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Diagnóstico: Ausência de Modelo de Atenção à Saúde para as Condições Agudas e para as Condições 
Crônicas. 

           Diretrizes Estratégias 

- Implantar Modelos de 
Atenção à Saúde para as 
Condições Agudas e para as 
Condições Crônicas.  
 
 
 

*Na perspectiva da condição aguda:  
- Implantar e implementar o Protocolo de Manchester nas UAPS;  
- Organizar o sistema de atenção às urgências e às emergências na 
perspectiva da Rede de Atenção à Saúde e da valorização da ESF como 
um ponto de atenção dessa rede – o que inclui classificar risco nas 
unidades de cuidados primários e adensá-las para atender às urgências 
menores, e para fazer o primeiro atendimento das urgências maiores –, 
garantindo eficácia ao atendimento das condições e eventos agudos; 
- Capacitar os profissionais enfermeiros e médicos das UAPS para a 
classificação de risco (Protocolo Manchester); 
- Instalar os TRIUS para a classificação de risco (Protocolo Manchester) 
nas UAPS 
Status atual = 14 UAPS (início de 2014), aguardando estrutura lógica para 
instalação dos TRIUS; 31 profissionais (28 enfermeiros/03 médicos) 
capacitados para a classificação de risco; 
Meta = demais UAPS (2014). 
 
*Na perspectiva da condição crônica: 
- Implantar e implementar o Plano Diretor da Atenção Primária em Saúde 
(PDAPS) viabilizando a implantação de mecanismos gerenciais e de 
gestão do cuidado, tais como: Gestão territorial; Gestão do Cadastro da 
população adscrita (diagnosticar as necessidades de saúde da população, 
segundo riscos); Programação Local baseada nas necessidades da 
população (deve mudar de uma programação de oferta, centrada em 
parâmetros construídos por séries históricas, para uma programação de 
base populacional, derivada de parâmetros epidemiológicos definidos a 
partir de evidências e incorporados como parte integrante das diretrizes 
clínicas); Gestão da clínica e Gestão de Monitoramento e Avaliação; 
- Reduzir o percentual de internações por condições sensíveis à atenção 
básica (ICSAB), considerando a predominância das condições crônicas 
como carga de doença na população de JF (Status atual = 11,34; Meta = 
10,34 (2014); 9,34 (2015); 
- Reduzir o índice de mortalidade prematura (<70 anos)/30 a 69 anos,  pelo 
conjunto das 4 principais DCNT (Doenças do aparelho circulatório, câncer, 
diabetes e doenças respiratórias crônicas); 
*Status atual = 331,70; Meta = 325,06 (2014); 318,56 (2015).   

Diagnóstico: Baixa Razão e Cobertura de Exames de Colpocitologia Oncótica. 

Diretrizes Estratégias 

- Reduzir a Morbimortalidade 
das Mulheres por Câncer de 
Colo de Útero. 
 

- Capacitar e sensibilizar 100% dos profissionais médicos e enfermeiros da 
APS para a realização do exame de colpocitologia oncótica e organizar a 
oferta destes; 
- Aumentar e monitorar a oferta de ações de promoção e prevenção para o 
CA de Colo de Útero por equipe de profissionais em 100% das UAPS, 
através do BPA, SISCOLO e relatório mensal SIS – para o indicador 
“Cobertura de Exame de Colpocitologia oncótica”. *Status atual = 0,39; 
Meta = 0,42 (2014); 0,45 (2015); 
- Aumentar a oferta do exame de colpocitologia oncótica para mulheres na 
faixa etária de 25 a 64 anos; 
- Estabelecer e monitorar metas para realização do exame de 
colpocitologia oncótica por equipe, para cada profissional médico e 
enfermeiro (no mínimo, disponibilizar 10 exames/semana; 40 exames /mês; 
480 exames/ano). *Status atual = 1.600/mês; Meta = 3.500 /mês; 
- Diagnosticar precocemente e tratar os casos sugestivos de CA Colo 
Útero; 
- Monitorar a utilização do arquivo rotativo específico para facilitar acesso 
ao exame e busca ativa das mulheres que nunca realizaram ou estão com 
exame atrasado em 100% das UAPS; 
- Disponibilizar o caderno de Atenção Básica do Ministério da Saúde que 
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normatiza as ações de prevenção do câncer de colo uterino, para 100% 
das UAPS, conforme recebimento dos cadernos solicitados; 
- Monitorar a oferta de ações de promoção e prevenção do câncer de colo 
uterino ofertadas pelas UAPS em horários e dias alternativos, conforme 
normatizações da SSAPS. 

Diagnóstico: Baixa Razão e Cobertura de Mamografias Realizadas. 

Diretrizes Estratégias 

- Reduzir a Morbimortalidade 
de Mulheres por Câncer de 
Mama. 
 

- Capacitar e sensibilizar 100% dos profissionais da APS/UAPS para 
realizar/ solicitar e organizar a oferta do exame, a fim de facilitar o acesso 
das usuárias; 
- Aumentar a oferta e monitorar ações de promoção e prevenção contra o 
câncer de mama, bem como a realização do pedido do exame de 
mamografia de rastreio por profissionais em 100% das UAPS, para o 
indicador “Cobertura de Exames de Mamografia de Rastreamento” em 
mulheres acima de 40 anos, através do BPA, SISMAMA/relatório mensal 
SIS. *Status atual = 0,33; Meta = 0,34 (2014); 0,36 (2015); 
- Diagnosticar precocemente e tratar os casos sugestivos de CA de mama; 
- Disponibilizar o caderno de atenção básica do Ministério da Saúde que 
normatiza as ações de prevenção do câncer de mama, para 100% das 
UAPS, tão logo nos seja enviado; 
- Buscar a utilização plena dos serviços de mamografia do SUS e outros 
prestadores que fornecem tal atendimento; 
- Regionalizar e operacionalizar o exame da mamografia, conforme 
capacidade instalada dos serviços de mamografia do SUS e prestadores 
que fornecem tal procedimento em 100% das UAPS; 
- Monitorar a utilização do arquivo rotativo específico para organizar e 
ofertar exame e realizar busca ativa das mulheres que nunca realizaram ou 
estão com exame atrasado em 100% das UAPS. 

Diagnóstico: Baixa Cobertura de Assistência Pré-Natal. 

Diretrizes Estratégias 

- Reduzir a Morbimortalidade 
Materna e Infantil. 
 

- Garantir a qualidade do pré-natal de início precoce e busca ativa de 
gestantes faltosas; 
- Capacitar 100% dos profissionais da APS na temática Saúde da Mulher;  
- Disponibilizar o caderno de assistência ao pré-natal de risco habitual do 
MS para 100% das UAPS tão logo nos enviem, conforme solicitado; 
- Aumentar a oferta e monitorar o indicador de 07 consultas ou mais de 
pré-natal, através do SINASC e do SISPRENATAL em 100% das UAPS; 
- Operacionalizar a regionalização da assistência ao pré-natal, conforme 
capacidade instalada dos serviços de pré-natal do SUS e prestadores que 
fornecem tal assistência em 100% das UAPS; 
- Conscientizar e sensibilizar profissionais da APS e gestantes à realização 
do parto normal. 

Diagnóstico: Baixa Cobertura de Assistência Puerperal. 

Diretrizes Estratégias 

- Reduzir a Morbimortalidade 
Materna. 

- Monitorar a cobertura da assistência puerperal em 100% das UAPS em 
parceria com o Programa Cultive mais uma vida, SISPRENATAL e relatório 
mensal enviado ao DDAPS; 
- Capacitar 100% dos profissionais para a realização da assistência 
puerperal; 
Aumentar e monitorar a oferta da consulta puerperal (no puerpério imediato 
e tardio) através de relatório enviado ao DDAPS. 

Diagnóstico: Número Reduzido de Ações Voltadas Para o Planejamento Familiar. 

Diretrizes Estratégias 

- Reduzir a gravidez não 
planejada, a gravidez de risco, 
e a morbimortalidade materno 
- infantil.  

- Capacitar, treinar e atualizar 100% dos profissionais para o 
desenvolvimento de ações de promoção e prevenção à saúde através de 
grupos operativos/educativos na temática Planejamento Familiar/Direitos 
Reprodutivos/Doenças Sexualmente Transmissíveis/AIDS; 
- Aumentar e monitorar a oferta de grupos operativos/educativos em 100% 
das UAPS; 
- Disponibilizar métodos contraceptivos em 100% das UAPS. 
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Diagnóstico: Cobertura Insuficiente de Triagem Neonatal – Teste do Pezinho (78%). 

Diretrizes Estratégias 

- Reduzir a Morbimortalidade 
Infantil. 
 

- Capacitar e sensibilizar 100% dos profissionais para a importância da 
triagem neonatal e realização do exame do teste do pezinho nas UAPS; 
- Implantar/implementar  as ações para triagem neonatal  e realização do 
exame do teste do pezinho em 100% das UAPS; 
- Divulgar a realização do teste do pezinho nas UAPS, através das salas de 
espera, reuniões dos Conselhos Locais de Saúde, visitas domiciliares dos 
ACS’s, outros; 
- Monitorar a cobertura da triagem neonatal/TST do pezinho em 100% das 
UAPS; 
- Ampliar a triagem neonatal para 100% das UAPS; 
*Status atual = 10 UAPS realizam; Meta = 100% das UAPS (2014). 

Diagnóstico: Fortalecer a Continuidade das Ações que transversalizam a Atenção Integral à Saúde da 
Criança. 

Diretrizes Estratégias 

- Reduzir a Morbimortalidade 
Infantil/Mortalidade Neonatal e 
da Mortalidade de Crianças 
Nascidas com Baixo Peso. 

- Garantir a assistência no parto e pós-parto, através da agenda de 
consultas, com visitas domiciliares (busca ativa), gradativamente, até 
atingir 100% dos recém-nascidos; 
- Ampliar e monitorar a cobertura de adesão ao aleitamento materno 
exclusivo até <4 meses com ações educativas/grupos operativos, 
acompanhamento por visitas domiciliares, consultas médicas e do 
enfermeiro, (100% dos recém-nascidos); 
- Garantir consulta mensal para todas as crianças (de 0 a 1 ano), com 
agendamento feito na visita domiciliar (100% dos recém-nascidos); 
- Garantir visita domiciliar das ESF na 1ª semana de vida do recém-nascido 
em parceria com a equipe Cultive mais uma vida; 
- Capacitar/atualizar os profissionais em atenção à saúde da criança; 
- Melhorar a assistência no pré-natal às gestantes desnutridas, oferecendo 
suplemento nutricional (leite para gestantes com baixo peso) e orientação 
nutricional. 

Diagnóstico: Fortalecer a Atenção Integral à Saúde do Adolescente. 

Diretrizes Estratégias 

- Melhorar a Assistência à 
Saúde do Adolescente. 

- Capacitar 100% dos profissionais da APS/UAPS para atender as 
necessidades de saúde dos adolescentes; 
- Garantir a assistência à adolescente no pré-natal de risco, criando 
protocolo para atendimento; 
- Garantir a atenção aos adolescentes de modo geral, e em especial às 
vítimas de violência sexual, criando espaços de conscientização com 
grupos operativos/educativos, palestras, acolhimento, juntamente com a 
educação/escolas; 
- Garantir a realização de coleta para citologia para adolescentes com vida 
sexual ativa (busca ativa); 
- Fortalecer, aumentar a oferta de ações de planejamento familiar/direitos 
reprodutivos/ doenças sexualmente transmissíveis/Aids; 
- Assegurar a consulta com profissionais de saúde e o acesso à informação 
 e aos métodos contraceptivos a fim de reduzir a taxa de gestantes 
adolescentes;  
- Estabelecer parcerias com interface Escola/Saúde e outros. 
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Diagnóstico: Estabelecer ações a Atenção à Saúde do Homem. 

Diretrizes Estratégias 

- Ampliar o Acesso da 
População Masculina às 
Ações de Promoção e 
Prevenção de Doenças e 
Agravos de Maior Magnitude e 
Prevalência, com Ênfase na 
Vulnerabilidade e 
Especificidades dessa 
População. 
 

- Elaborar estratégias que visem aumentar a demanda dos homens nos 
serviços de saúde; 
- Capacitar 100% dos profissionais das UAPS na atenção aos agravos à 
saúde do homem; 
- Implantar e implementar a atenção à saúde do homem em 100% das 
UAPS; 
- Monitorar as informações (SIAB, SIGASAÚDE, outros) a fim de nortear 
ações assistenciais; 
- Garantir a oferta de exames para o apoio diagnóstico; 
- Oferecer ações de promoção e prevenção, tratamento e reabilitação dos 
agravos à saúde do homem; 
- Promover ações de promoção e prevenção contra o câncer de próstata 
anualmente em 100% das UAPS, com realização dos exames: toque retal 
e o PSA (Antígeno Prostático Específico) em parceria com as instituições 
de ensino UFJF e SUPREMA, a fim de sensibilizar a população masculina 
a adesão ao cuidado à saúde;  
- Identificar precocemente e monitorar as doenças transmissíveis e não 
transmissíveis nos homens. 

Diagnóstico: Fortalecer as Ações de Atenção à Saúde do Idoso. 

Diretrizes Diretrizes/Estratégias 

- Melhorar a qualidade da 
Atenção à Saúde do Idoso. 

- Capacitar 100% dos profissionais da APS/UAPS, na atenção à saúde do 
idoso; 
- Priorizar o acesso e o acolhimento ao idoso nas UAPS, através de escuta 
apurada, humanizada; 
- Aumentar a oferta de grupos operativos/educativos/lúdicos para idosos 
nas UAPS/locais na comunidade desenvolvendo temáticas como: 
artesanatos, atividades físicas, dentre outros; 
- Implementar a distribuição da caderneta do idoso; 
- Cumprir a legislação de prioridade ao atendimento ao idoso. 

Diagnóstico: Fortalecer as Ações de Vigilância em Saúde Definidas no SISVAN/PNAN. 

Diretrizes Estratégias 

- Melhorar as Condições de 
Alimentação, Nutrição e 
Saúde da População Adscrita 
da UAPS, interfaceando com 
outros setores da SS.  

- Monitorar a assistência ao estado nutricional nos diferentes ciclos de vida, 
com a identificação e diagnóstico precoce dos agravos nutricionais; 
- Fortalecer as ações a Atenção Nutricional, implementando a vigilância 
alimentar e nutricional e prevenção dos agravos decorrentes da má 
alimentação/ nutrição na APS/UAPS; 
- Interfacear parcerias interssetoriais que desenvolvem ações relativas à 
nutrição em qualquer faixa etária; 
- Mobilizar outros setores/profissionais para a implementação da PNAN 
executada ainda de maneira fragmentada na APS e em toda a SS, com 
vistas a torná-la mais abrangente e com resultados na melhoria da saúde. 

Diagnóstico: Manutenção do Programa Nacional de Melhoria do Acesso da Qualidade na Atenção Básica 
(PMAQ-AB). 

- Implantar o Programa 
Nacional de Melhoria do 
Acesso da Qualidade na 
Atenção Básica (PMAQ-AB), 
cuja minuta de projeto de lei 
esta em fase de elaboração.  

- Implantar/implementar uma comissão de gestão do PMAQ; 
- Elaborar/implantar/implementar o Contrato de Gestão levando em 
consideração a remuneração por desempenho das equipes; 
- Elaborar/implantar/implementar através de portaria, o Grupo de Trabalho 
(GT) do PMAQ; 
- Dimensionar supervisores/apoiadores para o monitoramento através de 
reuniões (semanal/quinzenal/mensal) das 23 equipes contratualizadas pelo 
programa nas UAPS, conforme cronograma; 
- Prover de insumos em tempo hábil, otimizando o desempenho e 
operacionalização da matriz de intervenção levantada pelas equipes das 
UAPS; 
- Manter consistidas as equipes participantes do PMAQ; 
- Dimensionar o número de supervisores/apoiadores dentro de uma relação 
equipes/supervisor-apoiador que subsidie o monitoramento das fases do 
programa nas UAPS. 
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Diagnóstico: Melhorar a Capacidade Técnica/Operacional dos Profissionais da SSAPS/APS/UAPS através 
da Gestão de Processos de Trabalho e de Pessoas, Relações Interpessoais no Trabalho. 

Diretrizes Estratégias 

- Implantar a Comissão de 
Educação Permanente da 
SSAPS. 

- Implantar/implementar e fortalecer a comissão de educação permanente 
na SSAPS/APS (Junho/2013); 
- Promover capacitações, treinamentos, atualizações para 100% dos 
profissionais da SSAPS/APS/UAPS, de acordo com a demanda do serviço 
e dos profissionais: 
 
*Status atual = 19 capacitações nas diversas temáticas (profissionais da 
SSAPS em capacitação “Processos de Trabalho na APS – Curso Canal 
Minas Saúde Modalidade on line;  
 
*Objetivo: melhorar a capacidade técnica dos profissionais da SSAPS, no 
tocante aos processos de trabalho e de pessoas e familiarização com 
linguagem /cenário da APS;  
 
*Meta temática = Gestão de Processos de Trabalho e de Pessoas, 
Relações Interpessoais no Trabalho, Saúde Mental, dentre outros; 
 
- Elaborar, normatizar e operacionalizar o protocolo da comissão de 
educação permanente para profissionais da SSAPS/APS/UAPS; 
- Elaborar programações, prioritariamente, interfaceadas com as 
instituições de ensino; 
- Reintroduzir o Programa de Educação Permanente (PEP) para Médicos e 
Enfermeiros. 

Diagnóstico: Criar Comissão Científica/Eventos Científicos. 

Diretrizes Estratégias 

-Implantar a Comissão 
Científica da SSAPS. 
 

- Implantar/implementar e operacionalizar a comissão científica; 
- Promover eventos científicos em parceria com as instituições de ensino 
(UFJF, SUPREMA, outras) propiciando a troca de saberes entre as 
instituições de ensino e serviço; 
- Estimular os profissionais da SSAPS/APS/UAPS à participação em 
eventos científicos, cursos, especializações em busca de 
conhecimento/aperfeiçoamento para melhoria da prática profissional. 

Diagnóstico: Fortalecer as Parcerias com as Instituições de Ensino. 

Diretrizes Estratégias 

-Estabelecer/Fortalecer 
parcerias com as Instituições 
de Ensino. 

- Reelaborar/reestruturar acordos com as instituições de ensino no tocante 
a estágios acadêmicos, visitas técnicas, projetos de pesquisa/extensão; 
- Implantar/implementar e adequar impressos/protocolos e fluxos dos 
acordos acadêmicos (estágios, projetos de pesquisa/extensão) e 
estabelecimento de normatizações; 
- Incentivar/monitorar estágios acadêmicos, visitas técnicas, projetos de 
pesquisa/extensão na SSAPS/APS; 
- Captar contrapartidas com as instituições de ensino para realização de 
eventos científicos, cursos, capacitações, pesquisas, para os profissionais 
da SSAPS e APS/UAPS; 
- Estabelecer metas para a atuação dos acadêmicos nas UAPS; 
- Realizar reuniões entre coordenadores de Instituições de Ensino e 
SSAPS para monitoramento e avaliação das ações acordadas; 
- Desenvolver ações conjuntas com a rede escolar/instituições de ensino 
para reeducação alimentar, atividades físicas, controle glicêmico/colesterol 
e outras. 

Diagnóstico: Necessidade de compartilhar práticas assistenciais com setores da SSRA, SSUE e SSVS. 

Diretrizes Estratégias 

- Melhorar o cuidado 
compartilhado. 

- Interfacear o cuidado com HIPERDIA, SECOPTT, DST/AIDS e outros.  
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Pontos críticos ou desafios que ainda dificultam a qualificação das práticas profissionais neste 

nível de Atenção. 

 

Apesar dos vários avanços, a ESF ainda apresenta uma limitada capacidade de promover 

mudanças nas práticas profissionais hegemônicas nos serviços de APS, a saber: 

  A carência de profissionais com formação específica para atuar na ESF; 

 A não exigência de qualificação e especialização profissionais para o ingresso neste 

mercado de trabalho;  

 A carência de um aparelho formador eficiente, eficaz e com infraestrutura adequada 

nos cursos de graduação e pós-graduação;  

 A implantação dos Núcleos de Apoio à Saúde da Família – NASF (projeto em 

elaboração) complementará à assistência em APS, dando apoio multidisciplinar. 

 

Principais vazios institucionais e assistenciais da SSAPS. 

 

 Inadequações físicas das unidades;  

 Insumos deficitários para o número de atendimentos/procedimentos; 

 Resultados demorados de exames laboratoriais e de imagem;  

 Áreas descobertas pela APS;  

 Demora no agendamento de consulta pela Central de Marcação de Consultas (CMC);  

 Aumento da demanda pelo atendimento dos vulneráveis cria descompasso entre a 

oferta e a procura;  

 Integração insuficiente entre os níveis de atenção à saúde; 

 Não existe uma rede efetiva de serviços, e sim pontos de atenção.  

 

Principais Estratégias: 

 

A APS, sobretudo através da ESF constituirá o eixo articulador e mobilizador da proposta 

da rede de atenção. Os territórios de atenção à saúde buscarão a integração da atenção primária com 

a atenção ambulatorial e hospitalar, bem como a articulação das políticas e estratégias estruturantes 

do SUS. Com este objetivo, a proposta será incrementar o desempenho do SUS em termos de 

acesso, equidade, eficiência econômica, eficácia clínica, sanitária e, consequentemente, a satisfação 

dos usuários e dos profissionais de saúde. No bojo das estratégias, destacam-se: 

 Implantar e implementar o processo de monitoramento e avaliação da Atenção 

Primária, com vistas à qualificação da gestão descentralizada; 



55 

 

 Consolidar, ampliar e qualificar a Estratégia da Saúde da Família;  

 Instrumentalizar e estimular os profissionais envolvidos na Atenção Primária para que 

promovam medidas coletivas de prevenção primária, enfocando os fatores de risco 

cardiovascular, de Diabetes Mellitus e outras patologias a serem abordadas com as demais 

Subsecretarias Assistenciais e a Vigilância em Saúde; 

 Orientar e sistematizar medidas de prevenção, detecção, controle e vinculação dos 

hipertensos e diabéticos inseridos na Atenção Primária;  

Implantar e implementar ações que modifiquem a expectativa de consultas especializadas, 

com destaque para o Plano Diretor de Atenção Primária (PDAPS), que visa adequar as práticas da 

APS à luz do modelo de atenção à doença crônica, com a programação da gestão do cuidado 

compartilhado e o uso das linhas guias. 
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3.3. Atenção em Média e Alta Complexidade  
3.3.1. Ambulatorial 
 

Departamento de Práticas Integrativas e Complementares (DPIC) 

Diagnóstico: Necessidade de ampliar investimentos no setor de Farmácia de Homeopatia. 

Diretrizes Estratégias  

- Divulgar a farmácia de homeopatia após 
reforma e inauguração de acordo com 
Deliberação CIB-SUS-MG 532 de 27/05/09 
para que amplie sua utilização. 

- Implementar o serviço de Farmácia de Homeopatia para 
atender melhor à comunidade; 
- Captar recursos financeiros para abastecer a farmácia com 
produtos em quantidade necessária.  

Diagnóstico: Atividades de fitoterapia interrompidas. 

Diretrizes Estratégias 

- Reestruturar o projeto da fitoterapia com 
a retomada do recurso da SES-MG; 
- Pactuar as vagas excedentes junto à 
microrregião. 

- Construir e montar o laboratório da fitoterapia no município; 
- Elaborar fluxograma do Departamento à Subsecretaria de 
Atenção Primária à Saúde. 

Diagnóstico: Insuficiência de RH.  

Diretrizes Estratégias 

- Adequar o quantitativo de RH às 
necessidades do setor. 
 

- Ampliar os serviços ofertados, melhorando o acesso às 
consultas e adesão dos usuários aos tratamentos propostos;  
- Admitir acupunturistas, auxiliares de enfermagem, assistente 
social e assistente administrativo.  

Diagnóstico: Serviço descentralizado pouco resolutivo se comparado ao centralizado. 

Diretrizes Estratégias 

- Centralizar o atendimento em 
homeopatia. 

- Remanejar profissionais após reforma; 
- Realocar atendimento das vagas ociosas para local 
apropriado; 
- Pactuar as vagas excedentes junto à microrregião.  

Diagnóstico: Necessidade de adequar o organograma do setor.  

Diretrizes Estratégias 

- Elaborar o organograma do setor, de 
modo a definir melhor definir as funções do 
departamento e supervisões: Homeopatia, 
Fitoterapia, Medicina Tradicional Chinesa e 
Práticas corporais, Política, Planejamento, 
Monitoramento e Avaliação do DPIC, RT 
de Farmácia e RT de Enfermagem. 

- Apresentar o novo organograma às instâncias superiores 
para aprovação e tramitação subsequente.  

Departamento de Saúde da Criança e Adolescente (DSCA) 

Diagnóstico: Dificuldade em atender a toda a demanda referenciada pela Atenção Primária, Atenção 
Especializada, microrregião, centro e áreas descobertas. 

Diretrizes Estratégias  

- Organizar o fluxo de atendimento à 
demanda referenciada.  

- Elaborar em parceria com a SSAPS protocolos de referência 
e contrarreferência para o atendimento de áreas descobertas, 
redefinindo territorialização. 

Diagnóstico: Baixa resolutividade nos casos de média complexidade. 

Diretrizes Estratégias 

- Firmar parcerias com o PAI, DURL, 
Maternidades conveniadas, Hospital João 
Penido, Hospital Santa Casa de 
Misericórdia. 

- Estabelecer parcerias e organizar o fluxograma. 
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Diagnóstico: Insuficiência de RH para manter o elenco de procedimentos de forma contínua. 

Diretrizes Estratégias 

- Adequar o número de RH para que o 
atendimento não sofra descontinuidade. 

- Contratar RH necessários: 03 assistentes administrativos, 01 
recepcionista, equipe multiprofissional: 01 médico 
gastroenterologista, 01 médico pneumologista, 01 médico 
alergista, 01 médico cirurgião infantil, 01 fonoaudiólogo, 01 
nutricionista, 02 técnicos em enfermagem. 

Diagnóstico: Insumos deficitários. 

Diretrizes Estratégias 

- Prover o setor dos insumos necessários 
ao atendimento à demanda. 

- Estabelecer melhor contato com o SSEIN para ter suas 
necessidades de materiais e insumos resolvidos em tempo 
hábil; 
- Garantir a aquisição de kits para realização de teste alérgico 
(inalantes e alimentos).  

Diagnóstico: Inexistência de um sistema informatizado. 

Diretrizes Estratégias 

- Adquirir/Desenvolver software para maior 
agilidade dos sistemas de informatização. 

- Viabilizar a infraestrutura necessária para instalação dos 
computadores em rede. 

Diagnóstico: Sobrecarga de atendimento no setor devido a PPI. 

Diretrizes Estratégias 

- Participar do processo de pactuação junto 
à Regulação. 

- Adequar a PPI à realidade assistencial disponível no 
município. 

Departamento de Saúde Bucal (DSB) 

Diagnóstico: Fragmentação da rede de atenção em saúde bucal nas três esferas de gestão Primária, 
Secundária e Terciária. 

Diretrizes Estratégias  

- Tornar mais efetiva a produtividade e 
aprimorar o processo de trabalho dos 
cirurgiões-dentistas lotados nas 
subsecretarias SSUE e SSAPS;  
- Estruturar a rede de serviços em saúde 
bucal de maneira regionalizada para torna-
la mais efetiva, ampliando o acesso do 
cidadão.   

- Melhorar a articulação junto às Subsecretarias de Atenção 
Primária e Urgência e Emergência;  
- Interfacear com a SSUE a discussão sobre a realocação do 
CEO COAPE no Hospital de Urgência e Emergência; 
- Regionalizar a assistência conforme projeto. 
 
 

Diagnóstico: Morosidade na aquisição de produtos e serviços que interferem no atendimento.  

Diretrizes Estratégias 

- Agilizar o processo de aquisição de 
produtos e serviços para atender a 
demanda, sem interrupções.  

- Buscar mecanismos junto à Comissão Permanente de 
Licitação (CPL) que ajudem a agilizar os processos de 
aquisição de produtos e serviços; 
- Sugerir a alocação de técnicos da CPL na SS.  

Diagnóstico: Deficiência de aquisição de mobiliários e equipamentos. 

Diretrizes Estratégias 

- Equipar as unidades de serviço com 
mobiliários e equipamentos necessários 
aos processos de trabalho.  

- Elaborar os projetos para pleitear captação de recursos junto 
às esferas superiores, visando à aquisição de materiais 
permanentes. 
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Diagnóstico: Sistema de informação precário com consequente deficiência na geração de dados.  

Diretrizes Estratégias 

- Organizar a rede de informação; 
- Conectar o UOR/CEOS ao sistema de 
informação.  

- Pleitear junto a SS a continuidade da implantação da rede de 
informatização (SIGA-SAÚDE), inclusive nas UORs e CEOs.  

Diagnóstico: Ausência de Equipes de Saúde Bucal na ESF. 

Diretrizes Estratégias 

- Formar equipes de saúde bucal, tornando 
mais produtivo o trabalho do cirurgião 
dentista nas unidades de serviços; 
- Implantar Equipes de Saúde Bucal (ESB) 
na Equipe de Saúde da Família (ESF). 

- Contratar pessoal auxiliar em saúde bucal conforme projeto.  
- Implantar as ESB na ESF, captando recursos para o 
município, conforme Projeto aprovado pelo CMS desde 2007. 

Diagnóstico: Adequar o Plano de Cargos, Carreiras e Salários às necessidades do DSB, que apresenta 
escassez de RH administrativos em todos os pontos de atenção e na coordenação do DSB. 

Diretrizes Estratégias 

- Adequar o número de cirurgiões-dentistas 
e auxiliares nos diversos pontos de 
atendimento, possibilitando a ampliação de 
acesso aos serviços de saúde bucal; 
 - Adequar o PCCS do DSB para inserção 
da saúde bucal à ESF; 
- Ampliar a resolutividade dos processos 
de trabalho. 
 

- Admitir por concurso público assistente administrativo, 
cirurgião-dentista (clínicos e especialistas) e auxiliares de 
consultório odontológico; 
- Admitir técnico responsável para confecção das próteses 
 (hoje é contrato temporário/terceirizado) para atuar no 
UOR/CEO; 
- Criar o cargo de cirurgião-dentista de 40 horas; 
- Criar o cargo de Técnico de Prótese Dentária;  
- Criar o cargo de gerente das UOR/CEOs. 

Diagnóstico: Necessidade de confeccionar Próteses Dentárias em maior quantidade. 

Diretrizes Estratégias 

 - Melhorar a acessibilidade à prótese 
dentária, garantindo a reabilitação da 
saúde bucal. 

- Concluir o processo de contratação do Laboratório Regional 
de Prótese Dentária (LRPD) e credenciá-lo no MS;  
- Garantir repasse de recursos federais ao município; 
- Resolver a situação de contratação de técnico em prótese 
dentária (não há cargo no PCCS).  

Diagnóstico: Regionalização da atenção clínica em saúde bucal. 

Diretrizes Estratégias 

- Melhorar a articulação com as 
Subsecretarias de Redes Assistenciais e 
Atenção Primária para melhor organizar os 
serviços. 

- Implantar a política de regionalização da atenção clínica em 
saúde bucal, conforme projeto. 

Departamento de Saúde do Idoso (DSI) 

Diagnóstico: Número de profissionais insuficientes para desenvolver a Política de Atenção ao Idoso. 

Diretrizes Estratégias 

- Organizar a atenção ao idoso em parceria 
com outros setores de atendimento; 
- Melhorar o acesso do idoso. Hoje há fila 
de espera de cerca de 15.000 idosos. 

- Analisar a possibilidade de incorporar à Equipe 
Gerontológica (Fisioterapeuta, Fonoaudióloga, Psicóloga, 
Nutróloga);  
- Trabalhar melhor as interfaces com a APS e com os 
Serviços disponibilizados nas Redes Assistenciais e outros 
setores interinstitucionais. 

Diagnóstico: Deficiência na atenção ao idoso em suas principais necessidades. 

Diretrizes Estratégias 

- Melhorar a qualidade da atenção ao 
idoso, inclusive com abordagem as 
questões relativas à violência e à nutrição. 

- Fomentar parcerias com universidades públicas e privadas  
para melhorar a atenção em fisioterapia, farmácia, psicologia, 
nutrição, entre outras. 
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Diagnóstico: Duração/tempo de consultas insuficiente. 

Diretrizes Estratégias 

- Melhorar a qualidade da consulta ao 
idoso com uma consulta mais demorada 
que capte melhor seus problemas. 

- Ter mais profissionais para aumentar o tempo de consulta; 
- Implantar o CENTRO DIA, conforme projeto. 

Diagnóstico: Inexistência de fluxograma e protocolo clínico. 

Diretrizes Estratégias 

- Implantar fluxograma (referência e 
contrarreferência) e protocolos clínicos. 

- Elaborar junto a APS protocolos clínicos e implantar 
fluxograma (referência e contrarreferência) com todos os 
setores afins.   

Diagnóstico: Irregularidade no fornecimento de medicamentos. 

Diretrizes Estratégias 

- Garantir medicamentos e insumos de 
enfermagem. 
 

- Melhorar a interface com setores fornecedores da SS. 

Diagnóstico: Deficiência na capacitação/ treinamento de profissionais. 

Diretrizes Estratégias 

- Direcionar as demandas do DSI ao Setor 
da SS responsável pela Educação 
Continuada. 

- Sensibilizar profissionais para a questão da Educação 
Continuada e liberá-los para eventos, dentro das 
possibilidades do Departamento de Saúde do Idoso. 

Diagnóstico: SIGA SAÚDE não está totalmente implantado. 

Diretrizes Estratégias 

- Utilizar plenamente o SIGA-SAÚDE. - Concluir a implantação do SIGA SAÚDE, melhorando o 
atendimento. 

Diagnóstico: Dificuldade para agendamento via Central de Marcação de Consulta (CMC). 

Diretrizes Estratégias 

- Tonar mais eficaz o agendamento via 
CMC. 

- Melhorar o agendamento no CMC, com uso dos 
equipamentos necessários; 
- Implantar ramal para comunicação CMC. 

Diagnóstico: Infraestrutura deficiente. 

Diretrizes Estratégias 

- Manter em boas condições de uso os 
locais destinados ao atendimento. 

- Ampliar equipe de manutenção da Secretaria de Saúde. 

Diagnóstico: Insumos deficitários. 

Diretrizes Estratégias 

- Garantir fornecimento em tempo hábil. - Melhorar contato com a Subsecretaria de Gestão da 
Execução Instrumental (SSEIN/SS) para disponibilizar de 
maneira mais ágil os insumos. 

Diagnóstico: Organograma não contempla as necessidades do Departamento. 

Diretrizes Estratégias 

- Melhorar a estrutura organizacional do 
Setor 

 - Apresentar à gestão da SS o novo organograma para 
aprovação e tramitação seguinte. 
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Departamento de Saúde da Mulher (DSM) 

Diagnóstico: Insuficiência de Recursos Humanos para garantir atendimento à mulher. 

Diretrizes Estratégias 

- Adequar os recursos humanos às 
necessidades do DSM. 

- Contratar profissionais para atender a demanda do 
departamento: urologista; enfermeiro; assistentes sociais e  
psicólogo. 

Diagnóstico: Quantidade de consultas agendadas e regulamentadas pela Lei nº 12.325 de 21/07/2011 
não atende as necessidades das especialidades. 

Diretrizes Estratégias 

- Realizar consultas especializadas, 
disponibilizando maior tempo para cada 
paciente, pois envolve maior risco. 

- Reduzir o número de 12 consultas/diárias para 10 
consultas/diárias. 

Diagnóstico: Grande número de consultas encaminhadas e agendadas de forma equivocada, pela Central 
de Marcação de Consultas. 

Diretrizes Estratégias 

- Reorganizar o fluxograma e rol de 
especificações que conduzam a um 
referenciamento seguro junto a APS e a 
CMC;  
- Organizar o fluxo ao Programa de 
Laqueadura e Vasectomia especificamente 
para pacientes com deficiências mentais e 
usuários de drogas 
 

- Capacitar os profissionais das UAPS e da CMC com o 
objetivo de evitar equívocos no referenciamento; 
- Melhorar o acesso ao programa de Laqueadura e 
Vasectomia de pacientes com deficiências mentais e usuários 
de drogas junto a APS e Redes Assistenciais (Saúde Mental). 
 

Diagnóstico: Grande demanda de pacientes em acompanhamento há vários anos na ginecologia geral. 

Diretrizes Estratégias 

- Liberar vagas de ginecologia geral para 
pacientes com especificidades indicadas 
para o DSM. 

- Reencaminhar as pacientes que moram em área coberta por 
atenção primária; 
- Aumentar a cobertura pela Atenção Primária em áreas que 
ainda não estão cobertas. 

Diagnóstico: Falta de padronização de medicamentos para o tratamento de climatério. 

Diretrizes Estratégias 

- Fornecer medicamentos para mulheres 
no climatério. 

- Incluir na padronização dos pedidos de medicamentos a 
listagem do memorando 94/2012 DSM/SSRA/SS (REMUME). 

Diagnóstico: Não há liberação para o procedimento de esteriotaxia para diagnóstico e cirurgia de nódulos 
de mama não palpáveis em pacientes de mastologia. 

Diretrizes Estratégias 

- Fornecer o procedimento de esteriotaxia, 
melhorando a assistência. 

- Realizar um convênio com prestadores para liberação deste 
procedimento e criar o fluxo. 

Diagnóstico: Estrutura Física precária. 

Diretrizes Estratégias 

- Propiciar condições de realizar os 
processos de trabalho do DSM. 

- Realocar ou incorporar salas para readequar o espaço. 

Diagnóstico: Matriciamento do DSM junto à APS foi interrompido. 

Diretrizes Estratégias 

- Reativar o matriciamento, apoiando os 
profissionais da APS. 

- Interfacear com a APS para realizar capacitações e 
estabelecer processos de trabalho adequados para retomar o 
papel do DSM no matriciamento de saúde da mulher junto à 
APS. 
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Diagnóstico: Morosidade na liberação de guias cirúrgicas, exames no laboratório central e marcação de 
consultas para outras especialidades (psiquiatria, endocrinologia, infectologia, etc.). 

Diretrizes Estratégias 

- Liberar guias para cirurgias 
ginecológicas, marcação de exames pelo 
laboratório central e marcação de 
consultas para outras especialidades 
(psiquiatria, endocrinologia, infectologia 
etc.) com a agilidade que a demanda 
necessita. 

- Construir protocolos de acesso e fluxos em parceria com 
DCE, LACEN e CMC. 

Departamento de Saúde Mental (DSME) 

Diagnóstico: Dificuldade em cumprir a lei 10.216 de 2001 que reorienta a atenção em Saúde Mental, dos 
hospitais para os CAPS. 

Diretrizes Estratégias 

- Organizar a atenção em saúde mental, 
tornando-a resolutiva, tanto para pacientes, 
quanto para a família e sociedade. 

- Aumentar a cobertura de CAPS de acordo com a aprovação 
em CIB, e está em andamento.  

Diagnóstico: Redução de leitos psiquiátricos e descredenciamento de Hospitais de Médio Porte. 

Diretrizes Estratégias 

- Atender a determinação do MS/PNASH 
(Programa Nacional de Avaliação 
Hospitalar, Portaria GM/MS nº 799/2000 e 
Portaria GM/MS nº 251/2002), garantindo 
qualidade à atenção em saúde mental. 

- Dar alta clínica, após avaliação multidisciplinar aos pacientes 
que podem ser acompanhados pela rede, sem serem 
internados; 
- Absorver a clientela que não terá alta, na rede de saúde 
mental instalada, e em expansão; 
- Acompanhar com equipe matricial pacientes em condições 
de cuidado ambulatorial, junto à APS, respeitando à 
regionalização.  

Diagnóstico: Recursos economizados com redução de leitos e descredenciamento de hospitais não 
retornaram para a saúde mental. 

Diretrizes Estratégias 

- Captar a verba economizada com o 
descredenciamento de hospitais, sem 
rubrica própria, e vem para o Bloco MAC, 
pois o município funciona em gestão plena.  

- Interfacear com o Centro de Decisão da SS a destinação dos 
recursos provenientes da redução de leitos para serem 
aplicados na saúde mental. 

Diagnóstico: Dificuldade de investimento para organizar a atenção territorializada, conforme a IV 
Conferência Municipal de Saúde Mental (2010). 

Diretrizes Estratégias 

- Organizar a atenção territorializada, 
conforme a IV Conferência Municipal de 
Saúde Mental (2010). 

- Interfacear com as Subsecretarias e a Secretaria de Saúde 
para encadear ações. 

Diagnóstico: Recursos Humanos insuficientes. 

Diretrizes Estratégias 

- Ampliar a atenção nos Serviços de Saúde 
Mental, captando mais pacientes para o 
novo modelo assistencial, que 
descrendencializa hospitais. 

- Contratar profissionais de diversas categorias e repor 
pessoal, principalmente, psiquiatras e aumentar em 10 o 
número de estagiários.  
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Diagnóstico: Falta de informatização/informação articulada no serviço. 

Diretrizes Estratégias 

- Implantar/Implementar o SIGA SAÚDE. - Integrar a saúde mental ao sistema de informação;  
- Prover a Saúde Mental de equipagem necessária. 

Diagnóstico: Deficiência de insumos. 

Diretrizes Estratégias 

- Garantir insumos para desenvolver ações 
fundamentais à ressocialização e terapias 
ocupacionais dos pacientes. 

- Articular com a SSEIN/SS para agilizar pedidos de materiais 
de consumo, medicações, materiais de oficina e 
equipamentos necessários à rotina de funcionamento. 

Diagnóstico: Estrutura física deficiente. 

Diretrizes Estratégias 

- Adequar a capacidade do equipamento 
de saúde mental à realidade do aumento 
da demanda em virtude da 
descredencialização e de usuários de 
drogas. 

- Elaborar e aprovar projetos de acordo com a legislação; 
- Reformar a estrutura física das unidades de saúde mental e 
repor o mobiliário e equipamentos.  

Diagnóstico: Falta de protocolo clinico e de acesso. 

Diretrizes Estratégias 

- Normatizar o uso do Protocolo clínico e 
de acesso.  

- Construir protocolos clínicos e fluxograma. 

Diagnóstico: Necessidade de adequar leitos psiquiátricos destinados às crianças. 

Diretrizes Estratégias 

- Atender a demanda de crianças em 
relação a leitos psiquiátricos. 

- Destinar leitos psiquiátricos destinados às crianças, 
pactuando-os com hospitais. 

Diagnóstico: Áreas descobertas pela Atenção Primária dificultarão trabalho articulado entre SSAPS e 
Saúde Mental em relação ao paciente ambulatorial/CAPS. 

Diretrizes Estratégias 

- Organizar junto a SSAPS o cuidado aos 
pacientes, em seu próprio território, 
referendando pacientes dos CAPS, com a 
apoio/orientação da Saúde Mental.  

- Estudar em conjunto com o Centro de Decisão e a Atenção 
Primária soluções para: 

 Repor o pessoal nas áreas descobertas de ACS; 

 Implantar a ESF em todo o município;  

 Implantar e consolidar os NASF;  
- Construir com a APS o protocolo de referência e 
contrarreferência dos pacientes dos CAPS em condições de 
cuidado ambulatorial, sempre com o apoio do CAPS de 
origem. 

Diagnóstico: Necessidade de estabelecer convênio com a Associação Trabalharte. 

Diretrizes Estratégias 

- Garantir aos pacientes programação 
voltada para terapias ocupacionais. 

- Construir/elaborar convênio com a Associação Trabalharte, 
definindo melhor a parceria entre o DSM e a Associação. 

Diagnóstico: Fiscalização insuficiente dos serviços terceirizados (Comunidades Terapêuticas). 

Diretrizes Estratégias 

- Acompanhar continuamente os serviços 
terceirizados, garantindo à qualidade da 
assistência. 

- Criar plano de metas para monitoramento dos serviços. 
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Departamento de Clínicas Especializadas (DCE) 

Diagnóstico: Infraestrutura precária.  

Diretrizes Estratégias 

- Cuidar da estrutura física depreciada por 
muito tempo de uso, remodelando-a e 
adequando espaços/salas, conforme 
legislação, para melhorar e ampliar os 
serviços prestados (Grupo Cirúrgico de 
Pequenas Cirurgias – GCPC). 

- Readequar/reformar a estrutura de todo espaço físico e 
adquirir equipamentos com tecnologia adequada, tanto para o 
GCPC, quanto para CME (Central de Material Esterilizado), 
conforme projeto; 
- Melhorar o atendimento no Serviço de Traumatologia 
incapaz de atender a tão grande demanda 

Diagnóstico: Quantitativo de funcionários insuficientes para atendimento à demanda local e pactuada. 

Diretrizes Estratégias 

- Atender a demanda local e pactuada com 
qualidade e humanização, reduzindo a 
espera pelas consulta e demais 
procedimentos. 

- Readequar o número dos recursos humanos: médicos, 
enfermeiros, serviços de apoio (muitos se aposentaram, 
tinham vínculo federal e não foram repostos); 
- Readequar as normas e rotinas com apoio de Comissão de 
Infecção Hospitalar, Ética e outros. 

Diagnóstico: Fabricação artesanal (no próprio andar) de Bota de Unna. 

Diretrizes Estratégias 

- Melhorar as condições de trabalho no 
Setor. 

- Adquirir insumos necessários para Bota de Unna; 
- Tomar medidas preventivas contra risco para o funcionário 
durante a fabricação da Bota de Unna. 

Diagnóstico: Necessidade do serviço de Oncologia funcionar em andar próprio. 

Diretrizes Estratégias 

- Propiciar melhor atendimento aos 
usuários. 

- Realocar o serviço de Oncologia;  
- Organizar locais específicos para recepção e, realização de 
curativos pós- cirúrgicos; 
- Implementar atendimento especializado em Assistência 
Social e Psicologia. 

Diagnóstico: Melhorar o Serviço de Pneumologia/Tisiologia. 

Diretrizes Estratégias 

- Adequar a estrutura física e adquirir 
equipamentos para a realização dos 
procedimentos. 

- Readequar o serviço para realização de PPD e no fluxo de 
retornos de exames (BAAR, cultura de escarro) – 
Pneumologia/Tisiologia. 

Diagnóstico: Adequar protocolos clínicos e de acesso.  

Diretrizes Estratégias 

- Melhorar o atendimento e o acesso dos 
cidadãos aos procedimentos e consultas. 

- Padronizar protocolos clínicos e de acesso. 
 

Diagnóstico: Necessidade de desenvolver ações de educação continuada. 

Diretrizes Estratégias 

- Elencar junto aos setores do DCE as 
necessidades de educação continuada.  

- Propiciar capacitação em serviço e fora dele aos 
funcionários do setor. 

Diagnóstico: Necessidade de tornar mais eficaz a prestação de serviços e procedimentos.  

Diretrizes Estratégias 

- Melhorar o entrosamento da coordenação 
com os serviços.  

- Investir em ações que facilitem o entrosamento intra  SS e 
interinstitucionais. 
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Diagnóstico: Necessidade de desenvolver ações mais efetivas de controle de tuberculose. 

Diretrizes Estratégias 

- Melhorar a resolutividade do tratamento e 
controle da tuberculose, reduzindo a 
ocorrência de abandono de tratamento e o 
surgimento de novos casos. 

- Realizar busca ativa para garantir que pacientes façam o 
tratamento corretamente; 
- Expandir ações de prevenção junto aos familiares e 
comunidades mais sujeitas à contaminação; 
- Melhorar a articulação com a SSAPS. 

Diagnóstico: Falta de prontuário eletrônico. 

Diretrizes Estratégias 

- Melhorar o acesso ao histórico clínico do 
paciente. 

- Retomar a comissão de prontuário; 
- Adquirir insumos necessários para a confecção do prontuário 
clínico. 

Serviço de Atenção à Pessoa Ostomizada 

Diagnóstico: Precariedade no agendamento das visitas hospitalares.  

Diretrizes Estratégias 

- Melhorar o fluxo para visita hospitalar a 
pacientes que foram submetidos à 
intervenção cirúrgica com derivação 
intestinal ou urinária. 

- Elaborar o fluxo de referência e contrarreferência junto a 
Subsecretaria de Regulação (rede hospitalar) e a 
Subsecretaria de Urgência e Emergência. 

Diagnóstico: Deficiência na composição da equipe de Recursos Humanos. 

Diretrizes Estratégias 

- Compor equipe que contemple as 
necessidades da demanda. 

- Solicitar a admissão de Psicólogo e Nutricionista. 

Diagnóstico: Infraestrutura e equipagem deficientes. 

Diretrizes Estratégias 

- Melhorar as condições de infraestrutura e 
equipagem do Setor. 

- Liberar a sala 704 para o Serviço; 
- Construir banheiro adaptado na sala 703, como consta no 
projeto de reforma do serviço; e 
- Concluir o serviço de pintura e manutenção da parte elétrica 
e janelas; 
- Adquirir 01 computador. 

Serviço de Controle, Prevenção e Tratamento do Tabagismo (SECOPTT) 

Diagnóstico: Recursos Humanos insuficientes. 

Diretrizes Estratégias 

- Melhor o desempenho do Setor à 
demanda.  

- Solicitar a admissão de enfermeiro ou assistente social; 
- Interfacear rotineiramente com a APS. 

Diagnóstico: Acessibilidade deficiente. 

Diretrizes Estratégias 

- Facilitar o acesso dos pacientes ao Setor, 
adequando à infraestrutura. 

- Instalar rampas para acesso e sanitários adaptados para 
pessoas com deficiência e idosos.  

Diagnóstico: Equipagem insuficiente. 

Diretrizes Estratégias 

- Possibilitar condições de trabalho aos 
profissionais.  

- Adquirir insumos necessários.  
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Diagnóstico: Dificuldade de comunicação com pacientes em manutenção. 

Diretrizes Estratégias 

- Assegurar a continuidade do tratamento. - Liberar linha para ligações para celular. 

Serviço de Controle da Hipertensão, Diabetes e Obesidade (SCHDO) 

Diagnóstico: Recursos Humanos Insuficientes. 

Diretrizes Estratégias 

- Adequar o quantitativo de recursos 
humanos à demanda assistida e a um 
número maior de pacientes cadastrados.  

- Solicitar a admissão de endocrinologista, psicólogo, 
nutricionista e técnico de enfermagem para ampliar a acolhida 
de pacientes cadastrados que aguardam em fila. 

Diagnóstico: Estrutura Física precária/Equipagem deficiente. 

Diretrizes Estratégias 

- Propiciar infraestrutura e equipagem 
condizentes com as necessidades do 
número e especificidades da demanda. 

- Reestruturar o serviço em espaço maior, com melhores 
condições de infraestrutura e equipagem.  

Diagnóstico: Excesso de Demanda. 

Diretrizes Estratégias 

- Resolver, pelo menos em parte, a 
questão do excesso de demanda com 
maior entrosamento com a APS e outras 
Instituições/Unidades de Serviços 
capacitadas a esse tipo de atendimento. 

- Encaminhar à UAPS mais próxima da residência a demanda 
com doença crônica e possibilidade de ter cuidado 
ambulatorial; 
- Efetuar parcerias com unidades contratualizadas ao SUS 
para encaminhar pacientes que aguardam na fila. 

 
 

Principais Estratégias: 

 

A Subsecretaria de Redes Assistenciais – SSRA, após análise, propõe: 

 

 Repor o quantitativo mínimo de profissionais necessários ao atendimento em todas as 

especialidades e implantar a Política de RH no município, corrigindo distorções salariais, 

desmotivação de profissionais, deficiência na atenção dispensada ao usuário devido à aposentadoria 

de muitos, ou outro motivo; 

 Valorizar os profissionais através da educação continuada, pois aumenta o 

comprometimento e o sentimento de fazer parte de algo maior; 

 Adequar a infraestrutura em praticamente todas as unidades que respondem pelo 

atendimento em atenção especializada, com muitos espaços reduzidos e/ou inadequados, e às vezes 

de difícil acesso, que precisam ser replanejados, e, como é alto o índice de locação, há que se 

preferir prédios próprios; 

 Propiciar melhorias, urgentes, no principal local de prestação de assistência em diversas 

especialidades (PAM-Marechal) à comunidade local e pactuada de 94 municípios. Há projeto de 

doação do prédio ao município pela esfera federal, e vários projetos de reforma gradativa do prédio, 

bem como a transferência de alguns setores, como o setor de DST-AIDS. A situação se revela 
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precária, e há  interesse da municipalidade em resolvê-la. 

 Garantir continuidade em dispensação de insumos, agilidade no processo licitatório e rever 

as práticas de planejamento, estoque e armazenamento de materiais; 

 Garantir fluidez na comunicação entre os níveis de atenção da SS; 

 Interfacear com as demais subsecretarias de saúde a atualização da territorialização; 

 Estabelecer instrumentos de organização do processo de trabalho: protocolos de acesso; 

protocolos clínicos; referência e contrarreferência; 

 Criar ambiente favorável ao trabalho em equipe interdisciplinar, a começar pela 

contratação de profissionais que faltam;  

 Implantar medidas para acabar com o déficit orçamentário; 

 Adequar a PPI considerando a capacidade instalada;  

 Criar o protocolo da estratificação de risco para implantar nas unidades de atendimento 

especializado; 

 Garantir que os recursos recebidos no Bloco MAC relativos à redução de leitos 

hospitalares não sejam comprometidos com pagamento de contratos, sendo os mesmos aplicados na 

implantação de políticas em saúde mental;  

 Diminuir a sobrecarga dos serviços de atenção especializada, ampliando a cobertura da 

Atenção Primária em Saúde em áreas descobertas, além de torná-la mais resolutiva. 
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3.3.2. Hospitalar  

 

O atendimento hospitalar de média complexidade é propiciado por hospitais conveniados ao 

SUS, nas especialidades de clínica médica, cirúrgica, obstétrica e pediátrica.  

Segundo informação da Subsecretaria de Regulação, a rede hospitalar no município, 

conforme dados do Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde – CNES, possui um total de 

2.564 leitos, sendo 1.872 leitos conveniados SUS, incluindo leitos cirúrgicos, clínicos, obstétricos, 

pediátricos, UTI/Adulto e Neonatal, Hospital Dia/AIDS e outras especialidades (crônicos, tisiologia e 

psiquiatria). 

O município está pactuado com cerca de 135 municípios para atendimento hospitalar de 

média complexidade, que acessam a Central de Vagas do Município e Central de Marcação 

Macrorregional/MG, utilizando o Sistema SUS Fácil, que regula o acesso a internação. 

Cerca de 17 microrregiões de Saúde estão pactuadas com o  município de Juiz de Fora para o 

atendimento hospitalar de alta complexidade, uma vez que o município é referencia macrorregional.  

O transplante de órgãos, tecidos e células, prestado pelo município são considerados 

procedimentos estratégicos, financiado pelo Fundo de Ações Estratégicas e Compensação – FAEC. 

Sistema de Referência de Alta Complexidade 
 

 

Municípios  Procedimento de alta 

complexidade  

Unidade de referência 

Sudeste 

(Juiz de Fora) 

Juiz de Fora Hemocentros  Hemocentro Regional de Juiz de Fora 

Sudeste 

(Juiz de Fora) 

Juiz de Fora Cirurgia Cardiovascular, e 

intervencionista, Pediátrica 

(endovascular e 

eletrofisiologia) 

Santa Casa Misericórdia de Juiz de Fora 

Hospital Doutor João Felício S/A 

Sudeste  

(Juiz de Fora) 

Juiz de Fora Cirurgia Cardíaca e 

Hemodinâmica 

Santa Casa Misericórdia de Juiz de Fora 

Hospital Doutor João Felício S/A 

Sudeste  

(Juiz de Fora) 

Juiz de Fora Litotripsia Santa Casa Misericórdia de Juiz de Fora 

Sudeste  

(Juiz de Fora) 

Juiz de Fora Nefrologia e transplante renal Centro de Tratamento de Doenças Renais 

Hospital Universitário da UFJF 

Nefroclin Ltda. 

Sudeste  

(Juiz de Fora) 

Juiz de Fora Atendimento AIDS Hospital Universitário da UFJF 

Hospital Dr. João Penido 

Sudeste  

(Juiz de Fora) 

Juiz de Fora Neurologia e Neurocirurgia  Santa Casa Misericórdia de Juiz de Fora  

Sudeste  

(Juiz de Fora) 

Juiz de Fora Cirurgia Oncológica  ASCOMCER 

Hospital Doutor João Felício S/A 

Instituto Oncológico 

Sudeste  

(Juiz de Fora) 

Juiz de Fora Traumno-ortopedia de Alta 

Complexidade 

Santa Casa Misericórdia de Juiz de Fora 

Hospital Doutor João Felício S/A 

Sudeste  

(Juiz de Fora) 

Juiz de Fora Ressonância Magnética  Santa Casa Misericórdia de Juiz de Fora 

MAGNESCAN Diagnóstico por Imagem 

LTDA 

Hospital Universitário da UFJF 

Sudeste  

(Juiz de Fora) 

Juiz de Fora Tomografia Santa Casa Misericórdia de Juiz de Fora 

Hospital Universitário da UFJF 

Hospital Dr. João Felício S/A 

TCR Imaginologia 

Fonte: CNES 2013
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Capacidade Instalada de Leitos Hospitalares em Média e Alta Complexidade  
 
Leitos Complementares  
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Leitos Clínicos  
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Leitos Cirúrgicos  
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Clínicas com Leitos  
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Leitos Hospitais Psiquiátricos 
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Relação Geral 
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3.4. Atenção em Urgência e Emergência  
 

Diagnóstico: Organograma não contempla a Subsecretaria de Urgência e Emergência – SSUE. 

Diretrizes Estratégias 

- Garantir o acesso humanizado e o 
atendimento qualificado ao paciente. 

- Adequar o Organograma atual, contemplando as 
necessidades administrativas e assistenciais da Subsecretaria 
de Urgência e Emergência. 

Diagnóstico: Infraestrutura deficiente. 

Diretrizes Estratégias 

- Facilitar o atendimento aos pacientes, 
garantindo o acolhimento, a humanização, 
o acesso protocolar e de risco, e a 
infraestrutura condizente as necessidades 
de todo e qualquer paciente. 

- Melhorar a infraestrutura, adequando o espaço físico do 
HPS, DURL, PAI e DID/SAD; 
- Elaborar projeto para reforma em alvenaria e pintura; 
- Construir o abrigo para resíduos, abrigo do gerador e base 
do tanque de oxigênio no Departamento da Unidade Regional 
Leste – DURL; 
- Adquirir os equipamentos mais necessários, conforme Plano 
de Trabalho apresentado na SS. 

Diagnóstico: Controle insuficiente sobre os serviços de saúde públicos e privados. 

Diretrizes Estratégias 

- Organizar o controle sobre contratos de 
média e alta complexidade dos serviços 
públicos e privados. 

- Organizar pactuação aos serviços de atenção especializada 
em Urgência e Emergência, integrando-os aos demais níveis 
do sistema, com base na Programação Pactuada e Integrada 
- PPI da atenção à saúde; 
- Garantir a continuidade do controle necessário ao bom 
desempenho dos serviços públicos e privados. 

Diagnóstico: O não reconhecimento dos Instrumentos de Gestão como orientação para o planejamento.  

Diretrizes Estratégias 

- Reconhecer os Instrumentos de Gestão 
como os condutores da Política de Saúde 
do município e região pactuada. 

- Colaborar efetivamente na elaboração dos Instrumentos de 
Gestão: Plano Municipal de Saúde, Relatório Anual de 
Gestão, Programação Anual de Saúde, apresentando as 
inovações relativas a Subsecretaria de Urgência e 
Emergência ao Conselho Municipal de Saúde. 

Diagnóstico: Baixa capacidade de Regulação dos prestadores de serviços pelos órgãos gestores do SUS. 

Diretrizes Estratégias 

- Regular os prestadores de serviços. - Aprimorar estratégia de acompanhamento e avaliação dos 
Contratos, através das comissões de acompanhamento dos 
Contratos/Convênios da Secretaria de Saúde de Juiz de Fora 
relativos a Subsecretaria de Urgência e Emergência em 
conjunto com a Subsecretaria de Regulação e os diversos 
setores;  
- Monitorar, definir/revisar metas para elaboração/renovação 
de convênios com entidades filantrópicas; 
- Elaborar/atualizar Ficha de Produção Operacional de acordo 
com o teto financeiro de cada estabelecimento; 
- Realizar o pagamento baseado na produção de serviços; 
- Elaborar, implantar e monitorar os protocolos de acesso; 
- Acompanhar a produção ambulatorial e hospitalar; 
- Analisar os dados e indicadores.  
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Diagnóstico: Necessidade de ampliar, reestruturar e consolidar os serviços de atendimentos pré-
hospitalares fixos. 

Diretrizes Estratégias 

- Ampliar, reestruturar e consolidar os 
serviços de atendimentos pré-hospitalares 
fixos, melhorando a assistência. 

- Elaborar e implantar/implementar os protocolos de 
intervenção clínica (médico/enfermagem) em pré-hospitalar 
fixos; 
- Garantir o atendimento humanizado às Urgências e 
Emergências (clínico, traumático, cirúrgico e obstétrico) em 
unidades fixas; 
- Elaborar/construir projeto estratégico de atendimento em 
situação de calamidade e acidentes de múltiplas vítimas; 
- Implantar e adequar as Unidades de Pronto Atendimento. 

Diagnóstico: Necessidade de implementação dos serviços de atendimentos pré-hospitalares móveis. 

Diretrizes Estratégias 

- Garantir melhor assistência e maior 
presteza nos atendimentos pré-
hospitalares. 

- Elaborar e implementar os protocolos assistenciais de 
atendimento de urgência em unidades móveis; 
- Realizar atendimento humanizado às urgências em unidades 
móveis; 
- Monitorar os indicadores e o desempenho dos serviços de 
atendimentos pré-hospitalares móveis; 
- Ampliar os serviços ambulatoriais móveis. 

Diagnóstico: Consolidação da Política de Urgência e Emergência do município/região. 

Diretrizes Estratégias 

- Construir/articular a Política Municipal de 
Urgência e Emergência em conjunto com 
outras Subsecretarias da SS/PJF. 

- Estabelecer protocolos de ações de urgência na atenção 
básica; 
- Redefinir fluxos das urgências municipais e regionalizadas; 
- Pactuar fluxos entre as urgências/emergências municipal e 
estadual; 
- Consolidar ações interssetoriais para prevenção dos 
acidentes; 
- Garantir o atendimento às urgências obstétricas, 
psiquiátricas e por uso de álcool e outras drogas na rede 
municipal; 
- Garantir a participação interssetorial e divulgação do Comitê 
de Urgência e Emergência. 

Diagnóstico: Deficiência de Informatização. 

Diretrizes Estratégias 

- Garantir condições de informatizar toda a 
rede de assistência em urgência e 
emergência, possibilitando sua inserção na 
rede assistencial do município e região. 

- Implementar o Prontuário Eletrônico em toda a Rede de 
Urgência e Emergência;  
- Adquirir /desenvolver software para maior agilidade dos 
sistemas de informatização; 
- Viabilizar a infraestrutura necessária para instalação de 
software de gerenciamento de gastos (prontuário eletrônico).  

Diagnóstico: Implantar a Política de Recursos Humanos de toda a SSUE. 

Diretrizes Estratégias 

- Adequar o quantitativo e perfil dos 
recursos humanos às necessidades do 
atendimento. 

- Promover Concurso Público, desprecarizando o 
atendimento; 
- Compatibilizar a ocupação dos cargos existentes a serem 
criados com as necessidades da Subsecretaria de Urgência e 
Emergência; 
- Criar estratégias que reduzam a rotatividade dos 
profissionais. 
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Diagnóstico: Melhorar as condições da Urgência e Emergência para receber acadêmicos e técnicos. 

Diretrizes Estratégias 

- Reorganizar os cenários de práticas de 
estágios de acadêmicos e técnicos nas 
Urgências e Emergências. 

- Articular em parceria com a Subsecretaria de Atenção 
Primária à Saúde o quantitativo, o acolhimento e 
monitoramento das ações nas Unidades de Urgência e 
Emergência. 

Diagnóstico: Absenteísmo de servidores na Subsecretaria de Urgência e Emergência – SSUE. 

Diretrizes Estratégias 

- Reduzir drasticamente o absenteísmo 
dos servidores na SSUE, melhorando a 
qualidade das condições de trabalho. 

- Viabilizar junto aos setores competentes ações que 
resguardem a saúde do servidor; 
- Reativar a CIPA e CGRSS nas Urgências e Emergências; 
- Realizar ações de promoção de saúde do trabalhador. 

Diagnóstico: Insegurança dos profissionais nas Unidades de Urgência e Emergência. 

Diretrizes Estratégias 

- Garantir segurança profissional. - Viabilizar a instalação de Posto da Polícia Militar nas 
Unidades de Urgência e Emergência. 

Diagnóstico: Morosidade dos processos administrativos. 

Diretrizes Estratégias 

- Agilizar a tramitação dos processos 
administrativos. 

- Desenvolver mecanismos na SSUE que facilitem a interface 
com a Gestão Orçamentária e Financeira. 

Diagnóstico: Porta de entrada dos usuários centralizada. 

Diretrizes Estratégias 

- Ampliar a porta de entrada que é 
centralizada no Hospital de Pronto Socorro 
e Unidades de Pronto Atendimento da 
SS/PJF. 

- Possibilitar o acesso à porta de entrada dos Hospitais 
contratados/conveniados para atender a Urgência e 
Emergência conforme credenciamento/habilitação. 
 

Diagnóstico: Fragilidade da Rede na implementação das ações de promoção da saúde com ênfase na 
prevenção de agravos decorrentes de causas externas (acidentes e violência) e doenças crônicas. 

Diretrizes Estratégias 

 - Implementar a Política Nacional de 
Promoção da Saúde com ênfase na 
redução de agravos decorrentes de causas 
externas (acidentes e violências) e a 
atenção para pacientes com doenças 
crônicas, usando como indicador a procura 
da SSUE. 

- Interfacear com órgãos intra e interinstitucionais para 
trabalhar a redução dos agravos por acidentes e violência e 
doenças crônicas. 

Diagnóstico: Baixa articulação e integração dos serviços municipais de saúde à Rede de Urgência e 
Emergência. 

Diretrizes Estratégias 

- Promover a integração com toda a 
estrutura de assistência e vigilância à 
saúde da SS. 

- Implementar Protocolo de Classificação de Risco em todos 
os pontos de atenção do Sistema Único de Saúde; 
- Elaborar Protocolo de Referência e Contrarreferência. 

Diagnóstico: Corporativismo. 

Diretrizes Estratégias 

- Valorizar o trabalho interdisciplinar. - Profissionalizar o trabalho multidisciplinar e em equipe. 

Diagnóstico: Inexistência de Plano de Carreiras, Cargos e Salários. 

Diretrizes Estratégias 

- Criar o Plano de Cargos e Salários da 
Urgência e Emergência. 

- Criar o Plano de Carreiras, Cargos e Salários da Urgência e 
Emergência que contemple a Urgência e Emergência 
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Diagnóstico: Inexistência de Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas. 

Diretrizes Estratégias 

- Elaborar protocolos clínicos;  
- Definir diretrizes terapêuticas.  

- Nomear Comissão para criação, implantação e supervisão 
dos protocolos clínicos; 
- Regulamentar as ações terapêuticas.  

Diagnóstico: Quantitativo de Medicamentos, Insumos e equipamentos insuficientes para o atendimento da 
Subsecretaria de Urgência e Emergência. 

Diretrizes Estratégias 

- Suprir de medicamentos, insumos e 
equipamentos a Urgência e Emergência.   

- Definir a Relação Municipal de Medicamentos – REMUME 
necessários a Subsecretaria de Urgência e Emergência; 
- Elaborar programação anual de compra de medicamentos e 
Insumos;  
- Agilizar o processo de abastecimento de equipamentos; 
- Garantir reserva técnica de insumos/equipamentos.  

Diagnóstico: Falta de capacitação dos servidores. 

Diretrizes Estratégias 

- Capacitar servidores para garantir melhor 
atendimento aos cidadãos. 

- Desenvolver Política de Educação Permanente em toda a 
Rede de Urgência e Emergência que valorize o profissional, 
incentivando o atendimento ao cidadão mais humanizado e 
com maior qualidade. 

Diagnóstico: Necessidade de melhorar a atenção em Urgência e Emergência Hospitalar e também a 
população local desassistida. 

Diretrizes Estratégias 

- Organizar o complexo estrutural e 
assistencial da Urgência e Emergência, 
juntamente com a APS, para melhorar e 
ampliar o atendimento a demanda nestes 
dois quesitos, considerando a população 
desassistida. 

- Concluir a construção do Hospital Regional (ainda não 
aprovado pelo CMS);  
- Elaborar e apresentar Projetos ao Conselho Municipal de 
Saúde, propondo: 
- Construir a UPA Porte II, em parceria com a SES/MG, no 
Bairro Vitorino Braga, onde já existe o terreno (não aprovado 
pelo CMS); 
- Adaptar/transformar o Departamento da Unidade Regional 
Leste-DURL em Unidade de Atenção Primária de três (03) 
equipes de Estratégia de Saúde da Família;  
- Construir no terreno ao lado do DURL, um Centro de 
Especialização (ainda não aprovado pelo CMS); 
 * Se houver aprovação do Conselho Municipal de Saúde:  
- Construir a UPA Porte II; 
- Concluir a adaptação do DURL; 
- Construir o Centro de Especialidades no Departamento da 
Unidade Regional – DURL. 

Diagnóstico: Necessidade de melhorar a abordagem, o acolhimento e o tratamento de cidadãos com 
doenças mais prevalentes na população negra. 

Diretrizes Estratégias 

- Dar maior agilidade ao acolhimento a 
raça negra nos casos de agudização das 
doenças mais prevalentes, como a anemia 
falciforme. 

- Capacitar profissionais da rede de Urgência e Emergência 
sobre doenças mais prevalentes na população negra como 
anemia falciforme; 
- Ordenar fluxo de referência e contrarreferência em conjunto 
com os outros setores da rede de atenção. 
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Diagnóstico: Regionalização da rede de Urgência e Emergência. 

Diretrizes Estratégias 

- Organizar a rede de urgência e 
emergência, sob a ótica da regionalização 
tanto da demanda do município quanto da 
demanda da região.   

- Efetivar a adesão ao Consórcio Intermunicipal de Saúde de 
Urgência e Emergência da Região Macro Sudeste, conforme 
legislação municipal – Lei n º 12.859/2013;  
- Participar na implantação do componente pré-hospitalar fixo 
para organização da rede loco regional de atenção integral às 
urgências em conformidade com a Política Nacional de 
Atenção às Urgências; 
- Participar do fomento à regionalização do SAMU 192 a fim 
de ampliar o acesso ao atendimento pré-hospitalar móvel às 
populações dos municípios da macrorregião Sudeste de 
Minas Gerais; 
- Garantir contra partida financeira do Município para o 
Consórcio da Macrorregião Sudeste para o SAMU Regional; 
- Implantar a grade de referência e contrarreferência da 
cidade e municípios da micro e macrorregião sudeste em 
parceria com a SRS, visando organizar o fluxo das Unidades 
de Pronto Atendimento. 

Diagnóstico: Necessidade de habilitar o Serviço de Atenção Domiciliar – SAD ao Programa Melhor em 
Casa – MS e EMADS e EMAPS no CMS e CIRA. 

Diretrizes Estratégias 

- Melhorar/ampliar o atendimento realizado 
pelo SAD. 

- Desenvolver o Projeto Melhor em Casa/SAD, considerando 
que o mesmo já foi aprovado pelo CMS através da Resolução 
do CMS de nº 405/13 e habilitado pelo MS; 
- Alocar as 05 EMADS e 02 EMAPS de acordo com as regiões 
administrativas, sendo 01 EMAD na UPA Norte, 01 EMAD na 
UPA Sul, 01 EMAD no HPS, 01 EMAD na UPA Leste, 01 
EMAD na região Oeste, 01 EMAP HPS e 01 EMAP na região 
Norte; 
- Habilitar novas instalações SAD, uma (01) EMAD e uma (01) 
EMAP; alocando-as no Hospital Regional. 

Diagnóstico: Necessidade de reduzir demanda judicial de pacientes com dieta enteral e suplementos. 

Diretrizes Estratégias 

- Reduzir os gastos com demandas 
judiciais no município, melhorando o 
atendimento aos pacientes 

Absorver pacientes em dieta enteral e suplementos. 

Diagnóstico: Ineficiência das Comissões existentes. 

Diretrizes Estratégias 

- Tornar as Comissões existentes atuantes 
em suas áreas, colaborando com a 
qualidade dos Serviços.  

Reativar Comissões: 
- Comissão de Óbito; 
- Comissão de Controle de Infecção Hospitalar; 
- Comissão de Medicamentos; 
- Comissão de Ética Médica; 
- Comissão de Ética de Enfermagem; 
- Comissão de Prontuários. 
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Principais Estratégias: 

 

A Urgência e Emergência é um importante componente da assistência à saúde. A crescente 

demanda por serviços nesta área, nos últimos anos, devido ao crescimento do número de acidentes e 

da violência urbana e à insuficiente estruturação da rede são fatores que têm contribuído 

decisivamente para a sobrecarga de serviços de Urgência e Emergência disponibilizados para o 

atendimento da população. Isso tem transformado esta área numa das mais problemáticas do 

Sistema de Saúde. 

A assistência às urgências se dá, ainda hoje, predominantemente nos “serviços” que 

funcionam exclusivamente para este fim – os tradicionais pronto-socorros – estando estes 

adequadamente estruturados/equipados ou não. Abertos nas 24 horas do dia, estes serviços acabam 

por funcionar como “porta-de-entrada” preferencial dos usuários ao sistema de saúde acolhendo 

pacientes de urgência propriamente dita, pacientes com quadros percebidos como urgências, 

pacientes desgarrados da atenção primária e especializada e as urgências sociais. Tais demandas 

misturam-se nas unidades de urgência superlotando-as e comprometendo a qualidade da assistência 

prestada à população. Esta realidade assistencial é, ainda, agravada por problemas organizacionais 

destes serviços como, por exemplo, a falta de triagem de risco, o que determina o atendimento por 

ordem de chegada sem qualquer avaliação prévia do caso, acarretando, muitas vezes, graves 

prejuízos aos pacientes.  

Habitualmente, as urgências “sangrantes” e ruidosas são priorizadas, mas, infelizmente, é 

comum que pacientes com quadros mais graves permaneçam horas aguardando pelo atendimento de 

urgência, mesmo já estando dentro de um serviço de urgência.  

 

  Consórcio Intermunicipal de Saúde de Urgência e Emergência da Região Macro Sudeste  

A criação do Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região Sudeste, o CISDESTE, torna-

se, cada vez mais, uma poderosa ferramenta a serviço da Gestão Regional da Atenção às Urgências 

e Emergências. Reformulada com a Publicação da Portaria GM/MS nº 1.600 de 07/07/2011, traça 

novas diretrizes para a implementação da Política Nacional de Atenção às Urgências e instituiu a 

Rede de Atenção às Urgências no Sistema Único de Saúde (SUS). Com isto, a governança passa a 

ser de um ente regional. O aporte de recursos da ordem de R$ 42 milhões se destina a criação da 

rede, que receberá outros R$ 50 milhões, anualmente, como incentivos.  

Juiz de Fora aderiu ao Consórcio Intermunicipal de Saúde de Urgência e Emergência da 

Região Macro Sudeste através da aprovação pelo Conselho Municipal de Saúde e pela Câmara 

Municipal – Lei nº 12.859/2013.  

A normatização dessa Política estabelece que o atendimento aos usuários com quadros 

agudos deve ser prestado por todas as portas de entrada dos serviços de saúde do SUS, 
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possibilitando a resolução integral da demanda ou transferindo-a, responsavelmente, para um 

serviço de maior complexidade, dentro de um sistema hierarquizado e regulado, organizado em 

redes regionais de atenção às urgências, como elos de uma rede de manutenção da vida em níveis 

crescentes de complexidade e responsabilidade. Dentro desse princípio, a rede de Atenção às 

Urgências tem a finalidade de articular e integrar todos os equipamentos de saúde, objetivando 

ampliar e qualificar o acesso humanizado e integral aos usuários em situação de urgência e 

emergência nos serviços de saúde, de forma ágil e oportuna.  

O instrumento de planejamento ascendente da Rede de Urgência e Emergência é o Plano 

de Ação Regional, com detalhamento técnico de cada componente da Rede, contemplando o 

desenho da Rede Atenção às Urgências, metas a serem cumpridas, cronograma de implantação, 

mecanismos de regulação, monitoramento e avaliação, o estabelecimento de responsabilidades e o 

aporte de recursos pela União, Estado, Distrito Federal e Municípios envolvidos. 

O Consórcio Público criado com a finalidade precípua de gerenciar o Serviço de 

Atendimento Móvel de Urgência (SAMU-192) nas microrregiões de saúde do entorno de Juiz de 

Fora e o gerenciamento de ações de educação permanente em urgência destas mesmas regiões de 

saúde representam além do cumprimento das normas legais vigentes, o compromisso deste 

Município com uma saúde pública de qualidade.  

A regionalização do componente Pré-Hospitalar Móvel – SAMU – Serviço de 

Atendimento Móvel de Urgências e do componente Hospitalar onde é definida a grade de referência 

de atenção às urgências, classificando-as em unidades de atendimento do Tipo I, II, III e IV bem 

como toda a gama de leitos de internação, com leitos hospitalares de retaguarda, leitos gerais e 

especializados, passando pelos leitos de terapia semi-intensiva e intensiva, são essenciais para a 

política macrorregional da urgência e emergência. 

A participação de Juiz de Fora, polo regional, trará impacto positivo na organização desta 

atenção não só para o Município como também para toda a macrorregião, que é formada por 94 

municípios. Além do mais, ampliar o acesso ao atendimento pré-hospitalar móvel de forma regional 

é uma premissa da Política Nacional da Urgência e Emergência definida pelo Ministério da Saúde. 

Em Juiz de Fora, os Hospitais Santa Casa de Misericórdia e João Felício dividem o 

atendimento em cardiologia. O Hospital Maternidade Therezinha de Jesus atenderá aos 

politraumatizados. A rede contará com 40 ambulâncias do SAMU, dispostas em 27 bases de Juiz de 

Fora e região. 
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 Hospital Regional de Urgência e Emergência 

O Hospital Regional de Urgência e Emergência, Convênio SES/MG 1845 de 2012, que 

está em fase de construção e terá área edificada de 27.581,83m², vocacionado para atendimento em 

Trauma, AVC e Cardiologia, ou seja, um Hospital de Urgência e Emergência referenciada para Juiz 

de Fora e região, situado no bairro São Dimas.  

O Hospital foi projetado dentro dos critérios de edificação com sustentabilidade ambiental; 

contará com ambientes iluminados e ventilados naturalmente, isolamento sonoro e controle de 

poluentes ambientais. O ambiente climatizado artificialmente será apenas aquele exigido pela 

legislação, aquecimento solar para água, coleta de água da chuva, estação de tratamento de resíduos. 

A circulação interna horizontal está prevista entre os blocos através de passarelas, e a 

circulação vertical conforme a legislação está projetada através de elevadores. 

 O projeto arquitetônico é constituído por quatro blocos: Blocos A, C e D com 02 (dois) 

pavimentos; Bloco B com 04 (quatro) pavimentos, (ANEXO II).   

 

Novos Projetos 

 

Foram elaborados e serão apresentados Projetos ao CMS para aprovação, propondo melhor 

distribuição dos equipamentos de saúde, para aumentar a qualidade da atenção à população, a saber: 

 Construir a UPA Porte II, em parceria com a SES/MG, no Bairro Vitorino Braga, onde 

já existe o terreno; 

 Adaptar/transformar o Departamento da Unidade Regional Leste – DURL em Unidade 

de Atenção Primária de três (03) equipes de ESF;  

 Construir um Centro de Especialização no terreno ao lado do DURL. 

 

 Departamento de Internação Domiciliar – DID / Serviço de Atenção Domiciliar – SAD:  

 Através do cuidado multiprofissional busca-se desospitalizar e diminuir a internação 

hospitalar no município, propiciando conforto e segurança ao paciente no ambiente familiar.  

Atualmente estão cadastrados no Departamento aproximadamente 532 pacientes que fazem 

uso de algum tipo de equipamento, que são locados de empresas prestadoras de serviços contratadas 

mediante processo licitatório.   

Visando melhorar este atendimento, em agosto/2013 iniciou-se o processo de fornecimento 

de dieta enteral e suplementos alimentares para pacientes já cadastrados e para novos casos 

encaminhados ao programa, com admissão após criteriosa avaliação nutricional e social. Esta 

medida visa melhorar o atendimento e também diminuir demandas judiciais. 
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O programa Melhor em Casa do Ministério da Saúde já está habilitado, através da Portaria 

MS/SAS de nº 1.280, de 20 de novembro de 2013, tendo sido aprovado pelo CMS através da 

Resolução nº 405/13. 

Estavam previstas a implantação no município de 5 (cinco) Equipes Multiprofissionais de 

Atenção Domiciliar (EMADs), tipo 1, sendo 3 (três) equipes em 2014 e 2 (duas) equipes em 2015. 

Porém, o município antecipou a implantação de 3 EMADs tipo 1  para 2013. 

  Além das 5 (cinco) EMADs, estão previstas 2 (duas) EMAPs – Equipe Multiprofissional 

de Apoio, sendo que 1 equipe será implantada em 2013 e a outra, em 2014, conforme cronograma e 

composição das equipes, em análise para aprovação no CMS. 

 

 Recursos Humanos  

 Implantar a Política de Recursos Humanos que contemple a Urgência e Emergência, 

definindo funções e salários que atraiam profissionais para o Setor, e realizar concurso público.  

 A Urgência e Emergência se ressente da ausência de uma Política que RH que atenda suas 

necessidades operacionais. É um setor da saúde que lida, via de regra, com vidas em perigo. Há 

proposta de resolução para esta situação, mas ainda tem um caráter paliativo, pois é desconectada 

de uma Política ampla de RH. A fragmentação da Política de RH não resolve, pois se houver falhas 

na Atenção Primária e Especializada, inclusive causadas por equipes incompletas, falta de 

matriciamento e de, pelo menos, um número razoável de especialistas, estas demandas não 

cuidadas satisfatoriamente impactarão negativamente à Urgência e Emergência. 

 

 Educação em Saúde/Humanização/Qualidade do Trabalho 

Desenvolver ações em educação em saúde, visando melhoria da qualidade da assistência e 

a humanização do cuidado ao paciente atendido na Subsecretaria de Urgência e Emergência.  

 

 Organograma  

Elaborar/aprovar organograma que atenda às necessidades da Subsecretaria de Urgência e 

Emergência.  

Com as mudanças na assistência regionalizada das urgências e emergências, necessário se 

faz, adequar o Organograma da Subsecretaria de Urgência e Emergência, com regulamentação de 

funções, como: direção técnica, direção clínica e responsabilidade técnica, entre outras. 

 

 Deficiência de Informação  

Adquirir equipamento para atender às necessidades do Setor. 
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4. Apoio Gerencial em Saúde 
4.1. Subsecretaria de Regulação – SSR 
 

Diagnóstico: Deficiência na utilização de sistemas de informação. 

Diretrizes Estratégias 

- Informatizar a Subsecretaria de 
Regulação, buscando o fortalecimento 
dos mecanismos regulatórios. 

- Utilizar melhor o sistema de informação no processo 
assistencial/ambulatorial para diminuir o grande número de 
internações; 
- Melhorar os mecanismos regulatórios para não gerar impactos 
negativos à saúde dos usuários do SUS;  
- Coordenar e manter atualizado o cadastro e o Banco de dados 
do Cartão Nacional de Saúde, com vistas a regionalização; 
- Propor soluções para que a informação sobre a produtividade 
seja fidedigna. 

Diagnóstico: Infraestrutura deficiente do apoio logístico. 

Diretrizes Estratégias 

- Organizar o fluxo do apoio logístico 
para dar maior presteza e qualidade à 
atenção dispensada ao cidadão. 

- Melhorar a utilização da capacidade instalada do Laboratório 
Central; 
- Implementar a regionalização das coletas e a logística de rotas 
para transportes dos materiais; 
- Melhorar os processos regulatórios dos serviços/procedimentos 
ofertados de forma regionalizada e hierarquizada  
- Pactuar e ampliar a implantação de protocolos de regulação de 
acesso a procedimentos de média e alta complexidade em 
consonância com as diretrizes Estaduais/Federais e a lógica de 
escala e escopo;  
- Conhecer as agendas dos profissionais que compõem a rede de 
serviços do SUS/JF a partir dos contratos estabelecidos; 
- Instituir a Comissão Municipal de Tratamento Fora de Domicílio-
TFD com a definição das suas atribuições e responsabilidades; 
- Identificar as principais dificuldades no fluxo da assistência.  

Diagnóstico: Desconhecimento da população sobre acesso aos procedimentos com finalidade de 
diagnóstico e terapia. 

Diretrizes Estratégias 

- Dar ciência aos usuários dos 
requisitos exigidos para que tenham 
acesso ao diagnóstico/terapia. 

- Elaborar informativos destinados à sociedade em parceria com 
a Assessoria de Comunicação, referente às rotinas para acesso 
aos procedimentos com finalidade de diagnóstico e terapia. 

Diagnóstico: Necessidade de melhorar o controle das referências de procedimentos assistenciais de 
municípios pactuados. 

Diretrizes Estratégias 

- Elaborar instrumentos mais eficazes 
de controle das referências de 
procedimentos assistenciais 
regionalizados. 

- Implantar instrumentos para controle das referencias de 
procedimentos assistenciais dos municípios pactuados para Juiz 
de Fora em consonância com a PPI. 

Diagnóstico: Necessidade de avaliar a qualidade dos serviços prestados. 

Diretrizes Estratégias 

- Aumentar a satisfação da clientela 
atendida nos Serviços do SUS. 

- Fortalecer a parceria com o CMS e Ouvidoria de Saúde, 
buscando a identificação de problemas para intervir na qualidade 
dos serviços prestados. 

Diagnóstico: Deficiência na consolidação de dados. 

Diretrizes Estratégias 

- Melhorar e agilizar os processos de 
trabalho da Regulação relativos à 
consolidação dos dados. 

- Melhorar a consolidação de dados para subsidiar o 
planejamento e o aperfeiçoamento das ações de saúde, através 
da coleta, agrupamento e construção de indicadores e 
encaminhá-los aos setores competentes. 
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Diagnóstico: Necessidade de expandir as auditorias e monitoramentos de processos assistenciais 
(ambulatoriais e hospitalares). 

Diretrizes Estratégias 

- Verificar a conformidade dos padrões 
estabelecidos para os processos 
assistenciais ambulatoriais e 
hospitalares. 

- Atender 100% das auditorias demandadas pelo 
Gestor/Subsecretários e Departamentos afins, de acordo os 
parâmetros do DENASUS;  
- Acompanhar, controlar e avaliar as ações e serviços de saúde, 
conforme orientações do Sistema Nacional de Auditoria do MS e 
Departamento Nacional de Auditoria do SUS; 
- Expandir as auditorias e monitoramentos de processos 
assistenciais (ambulatoriais e hospitalares) para verificar a 
conformidade dos padrões estabelecidos;  
- Subsidiar com os resultados da auditoria o planejamento e 
aperfeiçoamento das ações de saúde. 

Diagnóstico: Melhorias são necessárias na regulação dos leitos hospitalares contratados. 

Diretrizes Estratégias 

- Manter o controle absoluto de 100% dos 
leitos hospitalares para melhor atender a 
demanda.  

- Regular 100% das internações dos leitos, pelos médicos 
reguladores, através do sistema SUS FÁCIL e conforme 
cadastro CNES, garantindo o interfaceamento junto a Central 
Macro Regional. 
 

Diagnóstico: Necessidade de definir a vocação assistencial dos serviços de saúde. 

Diretrizes Estratégias 

- Elaborar o catálogo dos hospitais e sua 
respectiva vocação assistencial para 
facilitar referenciamentos. 

- Catalogar os hospitais de acordo com a vocação assistencial 
baseando-se na avaliação dos serviços/profissionais existentes, 
em parceria com a Subsecretaria de Urgência e Emergência. 

Diagnóstico: Deficiência no acompanhamento das Contratações/ Contratualizações dos serviços 
assistenciais. 

Diretrizes Estratégias 

- Garantir a participação da Regulação 
em todo o processo de contratualização, 
melhorando a assistência à demanda 
local e pactuada. 

- Colaborar na elaboração, monitoramento e fiscalização de 
contratos e convênios com prestadores privados e filantrópicos;  
-.  Normatizar os Contratos Assistenciais, para melhorar a oferta 
e qualidade dos serviços prestados;  
- Instituir Edital de Chamada Pública e Projetos Básicos para 
orientação dos Contratos Assistenciais 
- Melhorar a instrução dos Contratos, Convênios e Processos 
de Contratualização de Prestadores de Serviço; 
- Monitorar os processos de credenciamento e contratação dos 
serviços de saúde sob a gestão da Subsecretaria de Regulação. 

Diagnóstico: Necessidade de melhorar a assistência local e dos municípios pactuados. 

Diretrizes Estratégias 

- Cumprir acordos relativos à assistência 
da demanda local e dos municípios 
pactuados. 

- Garantir a contratualização dos serviços assistenciais, 
considerando a demanda do município de Juiz de Fora e 
municípios pactuados;  
- Colaborar com a alocação da prestação de serviços de forma 
regionalizada. 

Diagnóstico:  Deficiência na capacitação dos Recursos Humanos   

Diretrizes Estratégias 

- Capacitar e treinar profissionais para 
melhorarem o desempenho. 

- Promover capacitação de recursos humanos da SSR com 
enfoque nas ferramentas de regulação, além da promoção de 
seminário temático voltado para integralização de todos os 
atores envolvidos com a SSR; 
- Promover capacitações para operadores e médicos 
reguladores da Central de Regulação de Vagas Hospitalares – 
CRVH do sistema SUS-FÁCIL e Hospitais em parceria com a 
SESMG; 
- Realizar treinamentos e orientações específicas para a 
notificação da produção dos prestadores do município. 
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Diagnóstico: Necessidade de contratar Recursos Humanos. 

Diretrizes Estratégias 

- Desenvolver a Política de Recursos 
Humanos para melhorar as atribuições 
restritas ao campo da Regulação. 

- Contatar os Gestores (centro de decisão) e Setores 
responsáveis pela Política de Recursos Humanos, a fim de 
contratar servidores para: 

 Melhorar as práticas de auditoria, visando controlar e avaliar 
as ações e serviços de saúde, conforme orientações do 
Sistema Nacional de Auditoria do Ministério da Saúde e 
Departamento Nacional de Auditoria do SUS; 

 Reorganizar e descentralizar as reais funções da 
subsecretaria com departamentos e supervisores; 
- Criar a carreira do médico auditor; 
- Realizar um redimensionamento da necessidade de RH para a 
SSR e prover as necessidades através de concurso público.  

Diagnóstico: Deficiência na articulação da Central de Regulação macrorregional com o município. 

Diretrizes Estratégias 

- Garantir sintonia entre os setores de 
regulação de vagas hospitalares do 
Município e do Estado;  
- Adequar-se aos tetos financeiros. 

- Aprimorar a articulação da regulação e garantir as internações 
hospitalares, através da operacionalização da Central de 
Regulação municipal de Vagas Hospitalares, em conjunto com a 
Central de Regulação Macrorregional; 
- Adequar os tetos financeiros da assistência no município em 
relação à demanda e capacidade instalada, sem perder a ótica 
dos recursos disponibilizados pela SES-MG e MS. 

Diagnóstico: Deficiência na operacionalização dos contratos.  

Diretrizes Estratégias 

- Garantir que a melhoria na 
operacionalização dos Contratos se 
reverta em qualidade para os serviços 
prestados. 

- Realizar a contratação de todos os serviços através do 
processo de chamamento Público conforme a necessidade e a 
disponibilidade orçamentária do município; 
- Analisar documentos e proceder à montagem dos processos 
de habilitação dos prestadores que atenderem as Chamadas 
Públicas e/ou licitações, visando futuras contratações; 
- Conscientizar a todos os envolvidos no processo da 
importância de cadastrar e manter atualizado os dados do 
Sistema de Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde – 
SCNES (Públicos e Privados) do município, bem como 
coordenar e instruir os prestadores nesta atividade, alimentando 
o Banco de Dados do MS dentro do cronograma estabelecido. 
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4.2. Subsecretaria de Gestão da Execução Instrumental – SSEIN 
 

Diagnóstico: Infraestrutura não atende às necessidades do setor. 

Diretrizes Estratégias 

- Possibilitar melhores condições 
de trabalho ao servidor e melhor 
atendimento ao usuário.  

- Adequar a infraestrutura existente. 

Diagnóstico: Deficiência do controle de bens patrimoniais. 

Diretrizes Estratégias 

- Realizar compras com consulta 
prévia ao estoque e ao recurso 
orçamentário. 

- Desenvolver/adquirir software para um melhorar o controle, a aquisição e 
a qualidade de bens e materiais;  
- Atualizar descrições, acabando com o desperdício de materiais 
comprados fora dos padrões desejados. 

Diagnóstico: Organograma não contempla as necessidades da Subsecretaria. 

Diretrizes Estratégias 

- Adequar o organograma às 
necessidades das demandas 
específicas de cada setor; 
- Reduzir lentidão burocrática. 

- Planejar, para não sobrecarregar os setores; 
- Ordenar fluxos para agilizar e qualificar os trabalhos desenvolvidos; 
- Melhorar a interação entre Gestores para solucionar dificuldades 
internas.  

Diagnóstico: Falta articulação entre setores assistenciais e administrativos. 

Diretrizes Estratégias 

- Fortalecer a articulação entre 
setores da SS. 

- Esclarecer a toda a SS sobre as ações de apoio desenvolvidas na 
SSEIN; 
- Desenvolver mecanismos que possibilitem a interação entre os setores. 

Diagnóstico: Deficiência no fornecimento de insumos. 

Diretrizes Estratégias 

- Manter o estoque de insumos 
atualizado. 

- Cuidar para que o abastecimento seja bem planejado e as aquisições 
sejam feitas em tempo hábil. 

Diagnóstico: Número de profissionais insuficientes. 

Diretrizes Estratégias 

- Suprir as necessidades de RH 
com perfil desejado nos setores 
desta SSEIN e de toda a SS. 

- Alocar profissionais em número suficiente para desenvolvimento das 
ações de cada setor, de modo a tornar ágil a estrutura funcional.   

Diagnóstico: Excesso de Judicialização. 

Diretrizes Estratégias 

- Fortalecer o desenvolvimento de 
ações pró-ativas que reduzam a 
judicialização.  

- Trabalhar junto à Ouvidoria Municipal de Saúde, médicos prescritores, 
Judiciário e setores afins da SS, como: SSAPS, SSRA, SSUE para 
fornecer, preferencialmente, os medicamento existentes na rede; 
- Melhorar as parcerias com:  

 SSR, em relação a procedimentos hospitalares;  

 SSUE/DID, para fornecimento de dietas e equipamentos para 
pacientes em internação domiciliar;  

- Reestruturar o setor responsável pelo cumprimento das ordens judiciais 
(Supervisão de Demandas Especiais); 
- Debater e procurar soluções para os problemas de saúde com forte 
cunho social, que perpassam por outras Secretarias da Prefeitura de JF. 

Diagnóstico: Reestruturação da Assistência Farmacêutica. 

Diretrizes Estratégias 

 Proceder a regionalização das 
Farmácias no município, aderindo 
ao Programa Farmácia de Minas 
e ao projeto do próprio município. 

- Reestruturar o Setor de Farmácia; 
- Promover, estruturar, planejar e controlar compras e dispensação dos 
medicamentos no município; 

  Garantir a atualização da Relação Municipal Medicamentos 
Essenciais – REMUME e o abastecimento de medicamentos; 

 Melhorar o acesso da comunidade a Farmácia Central que foi 
inaugurada onde funcionava a Farmácia Popular;  

 Aderir ao Programa Farmácia de Minas seguindo a regionalização 
estabelecida pelo Município, com previsão de 17 farmácias até 2017, com 
prioridade para região norte usando recursos do Estado e do Município; 

 Apresentar ao CMS projeto de localização das farmácias para 
discussão e aprovação. 
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4.3. Subsecretaria de Planejamento do Orçamento e Finanças da Saúde – SSOF 
 
Diagnóstico: Planejamento não é visto como instrumento de gestão. 

Diretrizes Estratégias 

- Valorizar os instrumentos de gestão para 
avaliar e redimensionar as políticas de saúde. 

- Qualificar o grupo gestor na utilização do planejamento 
como ferramenta de gestão; 
- Desenvolver processos de gestão com informações em 
tempo real, capazes de facilitar as decisões de gestão pelo 
centro de decisão; 
- Fortalecer as interfaces do Planejamento com todos os 
setores da SS. 

Diagnóstico: Falta de sintonia dos instrumentos de gestão assistencial com os de gestão orçamentária e 
financeira. 

Diretrizes  Estratégias 

- Pautar ações/programações de planejamento 
em saúde com conduta profissional 
responsável. 

- Apoiar/subsidiar os diversos atores para programarem 
ações assistenciais sintonizadas com a gestão 
orçamentária/financeira; 
- Promover oficinas para treinar servidores na elaboração 
execução e monitoramento das ações programadas, com o 
respectivo respaldo financeiro. 

Diagnóstico: Conflito de atribuições entre os setores de planejamento, administrativo e assistencial. 

Diretrizes  Estratégias 

- Elaborar rol de processos e ações a serem 
desenvolvidos dentro dos diversos setores da 
subsecretaria para definir funções. 
 

- Definir competências e divulgá-las junto aos diversos 
setores da SS; 
Garantir maior eficiência e eficácia nos gastos realizados 
pela SS; 
- Organizar os canais de comunicação entre os Setores de 
Planejamento e toda a SS, promovendo maior agilidade 
entre o envio/recebimento de materiais e serviços. 

Diagnóstico: Falta cronograma de aquisições, empenhos e pagamentos. 

Diretrizes  Estratégias 

- Mapear os processos de trabalho relativos a 
aquisições, empenhos e pagamentos, 
garantindo maior fluidez e eficiência ao Setor.  

- Estabelecer cronogramas a serem seguidos pelos diversos 
setores de forma a minimizar prazos; 
- Proporcionar melhores condições de acompanhamento 
pelos diversos setores do funcionamento da Subsecretaria, 
de modo que possam se organizar de maneira mais 
eficiente; 
- Estabelecer séries históricas capazes de subsidiar toda a 
SS para facilitar contratação e aquisições diversas; 
- Evitar o desperdício de tempo e processos com aquisições 
desnecessárias e que acabam desperdiçando recursos. 

Diagnóstico: Definição de estrutura da subsecretaria de planejamento, orçamento e finanças. 

Diretrizes  Estratégias 

- Buscar apoio junto ao Centro de Gestão da SS 
para organizar melhor o Setor de Planejamento 
Assistencial/Orçamentário/Financeiro. 

- Desenvolver e adquirir sistemas de informação capazes de 
dar respostas em tempo real aos diversos setores da SS e 
órgãos estaduais e federais; 
- Criar site institucional com informações sobre a SS que 
auxiliem o Planejamento, e que atendam as exigências 
legais; 
- Integrar os sistemas de planejamento ao contábil e aos 
sistemas de prestação de contas de Estado e da União. 
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5. Gestão em Saúde 
 

Gestão e Governança 

Diagnóstico: Instrumentos de Gestão pouco valorizados pela estrutura funcional da Secretaria de Saúde 

Diretrizes  Estratégias  

- Valorizar os Instrumentos de 
Gestão. 

- Fortalecer os instrumentos de gestão ligados à atenção em saúde, 
orçamento e finanças e seu sincronismo, compatibilizando-os às 
necessidades; 
- Obedecer à tramitação prescrita para os Instrumentos de Gestão, 
cumprindo os prazos determinados pelas instâncias superiores; 
- Disseminar a cultura do Planejamento na SS, com estabelecimento de 
metas factíveis; monitoramento; captação e aplicação de recursos 
Orçamentários/ Financeiros; 
- Institucionalizar o Setor de Planejamento, especificando as funções dos 
servidores; 
- Constituir/nomear Comissão de Planejamento para trabalhar a articulação 
entre setores da SS e gestão, além de participar de colegiados de 
gestão/definição de pactuações, entre outras atividades que visem 
proporcionar meios para o exercício da gestão/governança;  
- Trabalhar as interfaces com o CMS/Ouvidoria; 
- Realizar oficinas sobre Planejamento direcionadas aos servidores da SS, 
considerando as especificidades da saúde; 
- Realizar o aprimoramento sistemático da sala de situação da saúde para 
subsidiar os gestores na tomada de decisão.   

Diagnóstico: Comunicação deficitária. 

Diretrizes  Estratégias  

- Melhorar a interlocução na 
estrutura da saúde. 

- Instrumentalizar a comunicação interna e externa para facilitar a troca de 
saberes, criando uma rede de interlocução e diálogo permanentes.  

Diagnóstico: Setores desconectados dificultam a execução de processos de trabalho. 

Diretrizes  Estratégias  

- Promover a articulação dos 
setores da SS, trabalhando as 
interfaces. 

- Fortalecer a conexão/articulação entre os setores da SS para 
operacionalizar medidas preventivas e de ações de promoção e 
recuperação da saúde em rede, e a continuidade das mesmas, de modo a 
incentivar o exercício da intra, inter e transdisciplinaridade; 
- Analisar/discutir e elencar as prioridades propostas pelas Subsecretarias 
definindo junto aos subsecretários as melhores maneiras de solucionar os 
problemas para implementar/implantar políticas de saúde; 
- Aprimorar a participação da comunidade na formulação de políticas 
públicas em saúde com viés loco/regional, incentivando e participando de 
reuniões com os Conselhos de Saúde, COSEMS e outros Conselhos e 
Associações constituídos, realizando a intermediação desta aproximação 
desejada, através da gestão e de técnicos da SS;  
- Garantir a transparência e a visibilidade da gestão da saúde, mediante 
incentivos à participação da comunidade; 
- Trabalhar as interfaces intra, inter/SS e com parceiros externos, 
incentivando o desenvolvimento de ações complementares em saúde, e 
transversais envolvendo temas como vigilância alimentar, violência, entre 
outros. 

Diagnóstico: Necessidade de ampliar a Participação Comunitária. 

Diretrizes  Estratégias  

- Fortalecer a participação 
comunitária. 

- Criar equipe de Planejamento para manter comunicação/informação com 
o Conselho Municipal de Saúde/Ouvidoria de maneira contínua, 
construindo um canal aberto às necessidades dos cidadãos; 
- Realizar oficinas de capacitação para Conselheiros Municipais de Saúde, 
especialmente os componentes da Comissão do Plano de Saúde, que 
avaliam os Instrumentos de Gestão Assistencial, Orçamentário e 
Financeiro, para facilitar a compreensão da compatibilização exigida entre 
estes instrumentos, o monitoramento de ações e os redirecionamentos, de 
modo a garantir um diálogo contínuo, articulado e integrado entre a 
representação da comunidade e a SS, com vistas a um planejamento 
responsável, voltado para as questões de saúde loco/regionais.  
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Diagnóstico: Estrutura funcional não atende as necessidades da SS.  

Diretrizes  Estratégias  

- Redesenhar a estrutura 
funcional da SS  
(Organograma). 

- Analisar/adaptar/aprovar junto aos diversos setores e encaminhar para 
tramitação subsequente (SARH/Prefeito/Câmara) as alterações 
necessárias na estrutura funcional da SS para agilizar e aperfeiçoar os 
processos de trabalho, em consonância com o dinamismo do planejamento 
das ações assistenciais necessárias e propostas, dos projetos e 
programações, bem como do sincronismo destes com a lógica 
orçamentária/financeira; 
- Divulgar o novo Organograma.  

Diagnóstico: Quantitativo/perfil de RH não compatível com as necessidades da SS. 

Diretrizes  Estratégias  

- Adequar o quantitativo e 
perfil de RH. 

- Analisar setor por setor e definir prioridades, respeitando a Lei de 
Responsabilidade Fiscal.  

Diagnóstico: Educação permanente/continuada fragmentada. 

Diretrizes  Estratégias  

- Organizar o setor de gestão 
de educação permanente com 
visão global das necessidades 
e especificidades de cada 
setor da SS. 

- Apoiar o Departamento da SSAPS, recém-criado, para desenvolver a 
tarefa de equacionar a educação continuada de toda a SS, aproveitando o 
potencial disponibilizado para este fim pelo município e as outras esferas 
governamentais, inclusive com parcerias de Instituições de Ensino, 
promovendo a articulação entre subsecretarias, com temas específicos, 
transversais e que aprimorem a gestão; 
- Aprimorar os cenários de prática da SS, observando as orientações do 
Ministério da Saúde e Ministério da Educação, com vistas a colaborar na 
formação de acadêmicos conhecedores da realidade do SUS. 

Diagnóstico: Ampliação da cobertura à população através da ESF. 

Diretrizes  Estratégias  

- Fortalecer a APS, tornando-a 
o centro condutor/irradiador 
da atenção à saúde no 
município. 

- Apoiar a SSAPS para desenvolver suas atividades em sincronia com a 
programação estabelecida por toda a legislação pertinente, observando as 
diretrizes da Política do Estado de Minas Gerais e seus programas e 
necessidades locais; 
- Implantar NASF para apoiar e melhorar a qualidade e resolutividade da 
atenção na APS; 
- Melhorar condições de infraestrutura das unidades, ampliar/reformar/ 
construir conforme cronograma estabelecido no PPA; 
- Adequar quantitativo e perfil de RH, definindo PCCS da APS; 
- Incentivar o trabalho interfaceado da APS com a assistência à saúde 
especializada e urgência e emergência, vigilância em saúde, setores de 
exames e apoio, intra, inter/SS e com setores afins da sociedade civil 
organizada, além de instituições de ensino. 

Diagnóstico: Regionalização/Pactos em construção. 

Diretrizes  Estratégias  

- Pactuar com municípios 
dentro da perspectiva de 
escala e escopo do 
atendimento da população 
referenciada. 

- Nomear profissionais da SS para participarem de reuniões que decidem 
pactuação, e possam acompanhar à tramitação de modo que repassem 
informações aos diversos setores da SS; 
- Adequar o número de atendimentos pactuados à capacidade instalada, 
obedecendo limites do teto; 
- Definir responsabilidades entre os municípios participantes e monitorar o 
cumprimento de metas estabelecidas, garantindo melhor acesso e 
qualidade ao atendimento aos usuários; 
- Cumprir o acordado nos protocolos de acesso para população local e 
pactuada; 
- Apoiar a Subsecretaria de Regulação para o desenvolvimento de suas 
atribuições, construindo um setor fortalecido. 
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O Centro de Decisão de Gestão da Secretaria de Saúde – SS buscará alternativas para 

fortalecer dois pontos eleitos como estratégicos para a organização da saúde em Juiz de Fora, que 

são: o fortalecimento da APS e toda a estrutura complementar, conformada em rede de assistência e 

apoio, e a regionalização, criando condições de gestão/governança.  

  

Pontos críticos a serem destacados: 

 

 Os Instrumentos de Gestão 

 

O Plano de Saúde, como instrumento de Planejamento mais utilizado no processo de 

construção do modelo da saúde do Município será fortalecido através da participação de todos os 

setores, incluindo à comunidade, e para garantir melhor desempenho das políticas públicas serão 

realizadas avaliações periódicas/monitoramento, oficinas temáticas com participação de técnicos das 

diversas áreas, visto que o planejamento é parte fundamental dos avanços do SUS. Esta prática visa 

principalmente difundir o planejamento estratégico e participativo no Município e possibilitar um 

melhor aproveitamento das discussões, avaliações das rotinas e monitoramento das ações 

executadas.   

O planejamento das ações assistenciais não pode ser uma atividade isolada, mas um corpo 

uno, um sistema aberto, dinâmico em contínua interação com todos os setores e para que isto ocorra, 

é necessário ser criado uma estrutura adequada às necessidades articuladoras, que contemple à 

assistência, o orçamento e as finanças.  A gestão baseada nessa filosofia trará mudanças efetivas e 

necessárias, reorganizando ações desde o planejamento até a execução. O grande desafio é a 

consolidação da cultura de planejamento de modo a contribuir para a qualidade da gestão do SUS. A 

interligação sequencial do planejamento deve ser organizada através de um processo cíclico, 

garantindo à  operacionalização integrada, solidária e sistêmica do SUS. O Plano de Saúde norteia a 

elaboração do planejamento e orçamento do governo no tocante à saúde, daí a necessidade de ser 

bem claro quanto aos objetivos e proposições para alcançá-los. 

 Para que isto ocorra, um passo essencial é proceder a atualização contínua de profissionais 

envolvidos na função de planejamento, propiciando através de cooperação técnica à 

operacionalização dos processos de trabalho para a formulação, acompanhamento e avaliação dos 

Instrumentos de Gestão, sempre em sincronia com o orçamento e finanças. Além disto, criar uma 

comissão permanente de técnicos que representem as Subsecretarias e o Centro de Decisão, para 

avaliar os pontos positivos, negativos/entraves, áreas críticas, bem como monitorando ações, a 

fluidez e a eficácia das Políticas de Saúde implantadas/implementadas, e ainda,apontando os novos 

direcionamentos/adaptações à realidade e às Políticas e novas legislações.  
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Para reduzir o hiato que se percebe entre gestão e setores operacionais há necessidade de se 

constituir uma equipe técnica para articulação interna e externa, nomeada pelo Secretário de Saúde, 

para atuar junto as esferas governamentais federal, estaduais e do município, com co-participação 

nas Comissões Intergestoras  (Conselhos, Colegiados, Consórcios e Associações) e Comunidade, 

representada, principalmente,  pelo Conselho Municipal de Saúde e Ouvidoria de Saúde e 

Conselhos representativos de segmentos, legalmente constituídos; além de interfacear com o 

Ministério Público, Instituições de Ensino e Instituições de Assistência, conveniadas/ 

contratualizadas ao SUS. 

Também se faz necessário nomear técnicos para criar mecanismos que facilitem o 

gerenciamento de convênios e os processos de trabalho que interferem diretamente no planejamento 

de ações assistenciais, alicerçadas na elaboração de projetos e sua tramitação rotineira (como: 

levantamento dos quesitos necessários, desde os recursos humanos até a infraestrutura, incluindo 

etapas e aprovação pelos órgãos competentes, custos de capital e custeio) para captar recursos e 

poder usá-los, sem correr risco de devolvê-los por ingerência. Além disso, é preciso monitorar. 

 A construção de uma rede de informação para a saúde é um grande desafio, uma vez que 

deve abranger a multiplicidade de aspectos envolvidos neste âmbito e facilitar o entendimento da 

disponibilização da rede de serviços, fluxos locais e regionalizados. Entre esses, destaca-se a 

questão da transversalidade da informação em saúde e o seu caráter estruturante que exigirá a 

definição de diretrizes voltadas à qualificação dos dados, à preservação, à segurança, ao amplo 

acesso aos conteúdos e produtos de interesse de cada setor e da SS como um todo.  

 Com vistas à regionalização, deve-se fortalecer a cooperação entre as esferas de governo e 

entre os municípios da região polarizada por Juiz de Fora, visando à conformação das redes de 

atenção à saúde (escala e escopo), negociação/captação de recursos financeiros; e, sempre que 

possível, garantir a participação dos Subsecretários nas reuniões das Comissões Intergestores 

Regionais e Colegiados Microrregionais. 

A infraestrutura dos pontos de atendimento e a melhor distribuição destes, principalmente 

da atenção especializada, que é ofertada em grande parte no PAM-Marechal, necessita de 

reforma/constantes ajustes para melhorar a qualidade das condições de trabalho e de atendimento à 

comunidade local e pactuada. 

  

 A Política de Recursos Humanos 

 

 A ausência de uma Política de Recursos Humanos no município voltada para atender as 

necessidades da rede de assistência à saúde tem causado transtornos à operacionalização da 

equipagem/capacidade instalada, e a ser implantada, praticamente em toda a estrutura da  SS/JF, 
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conforme diagnóstico situacional apresentado pelos diversos setores. Ações fragmentadas voltadas 

para RH não solucionam e causam transtornos à base operacional da atenção à saúde, que necessita 

de quantitativo de profissionais com perfil adequado, comprometidos com o Sistema e com a 

qualidade dos serviços destinados à comunidade, e que se responsabilizem pela continuidade e 

inovação das políticas de saúde. 

 O resultado desfavorável desta ausência de política de RH para a saúde é percebido na 

morosidade e no emperramento burocrático; na captação de recursos que poderia ser maior, e que, 

em alguns casos, chegam a ser devolvidos; na dificuldade de se trabalhar políticas transversais e de 

implementar outras que muito ajudariam na construção de uma rede assistencial mais efetiva e, 

tantas outras nuances, que podem ser entendidas com uma análise dos principais problemas 

diagnosticados apresentados neste Plano. 

 Vale ressaltar que na SS não há um Departamento exclusivo de Recursos Humanos, mas 

sim de Apoio Administrativo, Patrimônio e de Recursos Humanos – DAPARH, que se 

responsabiliza apenas pela situação funcional (férias, licenças, relotação, consolidação de 

frequência, etc.) dos trabalhadores lotados na Secretaria, sejam efetivos, temporários ou 

municipalizados. Toda política de RH é de competência da Secretaria de Administração e Recursos 

Humanos – SARH da PJF, e que em vários momentos não atende as diretrizes do Ministério da 

Saúde, em relação à gestão do trabalho em saúde, impedindo que as metas sejam alcançadas, 

conforme o previsto. 

             Além de propor maior interface e abertura às necessidades da saúde, serão apresentadas a 

seguir algumas estratégias para se iniciar a implantação de uma Política de Recursos Humanos.  

   

 O Plano de Cargos, Carreiras e Salários: 

 

O Plano de Cargos, Carreiras e Salários (PCCS) é um instrumento que visa assegurar a 

profissionalização e a valorização de todos os trabalhadores do SUS na medida em que ressalta as 

especificidades do setor saúde e permite a constituição de um quadro de pessoal capacitado para 

lidar com as mesmas. 

A implantação de planos de carreira é fundamental não somente para o desenvolvimento 

gerencial do serviço de saúde, mas, sobretudo, para consolidação do SUS. 

As Diretrizes do PCCS-SUS, editada através da Portaria GM/MS nº 1.318, em 05 de junho 

de 2007, pelo Ministério da Saúde, recomendam que os planos criados/reestruturados tenham a 

maior abrangência possível, incluindo todos os trabalhadores do SUS, tanto da área da assistência 

como dos técnico-administrativos. 
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Implantar o PCCS na SS de Juiz de Fora se faz necessário para definir a remuneração 

adequada de cada função, descrevendo-a de maneira justa, com intuito de valorizar o trabalhador da 

saúde, propiciando a contratação e permanência de profissionais qualificados na rede de saúde, com 

isonomia salarial de profissionais de mesma titulação na rede SUS, pois por melhores ofertas, há 

rodízio de trabalhadores, perdendo-se toda a preparação do profissional (capacitação), tendo que se 

iniciar tudo com novatos. 

Algumas propostas a serem trabalhadas: 

 Incentivar a participação nas mesas de negociação; 

 Conscientizar os gestores da importância de ter um PCCS e quais os benefícios que o 

mesmo trará para motivar os trabalhadores. 

 

 A Mesa de Negociação Permanente: 

 

Mesa de Negociação Permanente do Trabalho no SUS vem se consolidando como um 

espaço fundamental de discussão e negociação de salários mais justos e melhores condições de 

trabalho, democratizando as relações de trabalho no setor saúde.  

A seguir, algumas das principais ações da Mesa que podem melhorar as relações de 

trabalho: 

 Pactuar formalmente com o gestor municipal de saúde o reconhecimento da mesa como 

espaço único de negociação das relações de trabalho; 

 Buscar capacitação dos Gestores de Gestão de Pessoas; 

 Utilizar espaços institucionais (site, boletins, informativos, etc.) para publicações e 

comunicação com os trabalhadores; 

 Definir e disseminar agenda de trabalho da mesa; 

 Buscar capacitação dos membros da mesa, para desenvolver competências e habilidades de  

negociação e nos assuntos pertinentes à mesa; 

 Fazer levantamento dos temas que devem ser tratados pela mesa, junto aos trabalhadores e 

membros; 

 Definir critérios de priorização dos temas a serem tratados; 

 Estabelecer a necessidade de prevalência dos interesses coletivos em detrimento dos 

interesses individuais, levando em consideração princípios éticos; 

 Desenvolver instrumentos de regulamentação da Mesa (Regimento, Normas, etc.). 

   Em Juiz de Fora a Política de Recursos Humanos é gerenciada pela Secretaria de 

Administração de Recursos Humanos/PJF. No entanto, dadas às especificidades da Secretaria de 
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Saúde, pode-se propor a revisão da legislação municipal junto às autoridades competentes no 

sentido de contemplar às necessidades de compatibilizar a força de trabalho, perfil, salários entre 

outras ações motivadoras, beneficiando o contingente de servidores que atuam na saúde.  

  

 A Desprecarização dos Vínculos de Trabalho: 

 

O Ministério da Saúde considera a desprecarização uma política de governo e entende que 

é necessário buscar alternativas pactuadas entre gestores e trabalhadores para a superação dos 

problemas decorrentes desse processo do trabalho no SUS. Segundo entendimento do Conselho 

Nacional de Secretários de Saúde – CONASS e do Conselho Nacional de Secretários Municipais de 

Saúde – CONASEMS trabalho precário está relacionado aos vínculos de trabalho no SUS que não 

garantem os direitos trabalhistas e previdenciários consagrados em Lei, seja por meio de vínculo 

direto ou indireto. Ainda segundo o CONASS e o CONASEMS, mesmo que o vínculo seja indireto, 

é necessário garantir o processo seletivo e, sobretudo, uma relação democrática com os 

trabalhadores. Por sua vez, para as Entidades Sindicais que representam os trabalhadores do SUS, 

trabalho precário está caracterizado não apenas como ausência de direitos trabalhistas e 

previdenciários consagrados em Lei, mas também como ausência de concurso público ou processo 

seletivo público para cargo permanente ou emprego público no SUS. Assim, proteção social 

significa o pleno gozo de direitos trabalhistas e previdenciários. 

O trabalho precário em saúde tem sido identificado como um obstáculo para o 

desenvolvimento do sistema público de saúde. A fragilidade das modalidades de contratação 

compromete a dedicação desses profissionais, como também, a relação dos trabalhadores com o 

sistema, prejudicando a qualidade e a continuidade dos serviços essenciais prestados pelo SUS.  

Principais Ações Propostas: 

 Desprecarizar através de realização de concurso público; 

 Melhorar o salário base. 

 

 A Qualidade do Trabalho, Educação Permanente em Saúde e Humanização da Gestão: 

  

O Ministério da Saúde – MS em 2003, instituiu a Política Nacional de Humanização como 

uma política transversal que envolve diferentes ações e instâncias gestoras do SUS. Essa política 

tem como finalidade promover mudanças nos modelos de atenção e gestão, tendo como foco as 

necessidades dos cidadãos, a produção de saúde e o próprio processo de trabalho em saúde, 

valorizando os trabalhadores e as relações sociais no trabalho; incentivando à troca de ideias e à 
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construção de um ambiente propício para o desenvolvimento e qualificação dos trabalhadores e do 

trabalho.  

A educação em saúde na prestação de  serviços é imprescindível, uma vez que as práticas 

educativas constituem importante instrumento para a promoção e a autonomia dos usuários desses 

serviços e do cuidado à saúde, realizadas de forma individual ou em grupo, por profissionais de 

saúde instrumentalizados para tal.  

 

Principais Propostas: 

 

  Criar um Setor na SSAPS para planejar, programar e gerenciar as ações a serem 

desenvolvidas em Educação Permanente em Saúde, qualidade do trabalho e da humanização não só 

para a APS, mas para a SS em toda a sua estrutura funcional; 

 Fortalecer as interfaces entre os setores para elencar demandas específicas e também em 

conjunto, principalmente, nos casos de temas transversais. 

            Com o gerenciamento/desenvolvimento de ações de educação permanente podemos: 

 Estimular a formação de servidores nas áreas de gestão do trabalho e da educação em 

saúde para atuar e fortalecer o desenvolvimento nas unidades de saúde; 

 Incentivar o projeto de qualificação do servidor; 

 Criar meios de discussão para proporcionar qualidade na capacitação dos servidores, 

sendo a qualificação do servidor adequada à necessidade do serviço, bem como garantir a liberação 

do profissional para participar de cursos correlatos com o serviço; 

 Promover e desenvolver políticas de gestão do trabalho, considerando os princípios da 

humanização, da participação e da democratização das relações de trabalho; 

 Promover Gestão Participativa; 

 Proporcionar boas condições de trabalho (humanas, estruturais e materiais) em todas as 

áreas e unidades de saúde; 

 Implantar/implementar a Política Municipal de Educação Permanente; 

 Realizar oficinas de promoção da saúde; 

 Buscar estratégias de fortalecimento e ampliação das redes intersetoriais de cuidado, 

assistência e promoção em saúde a partir da corresponsabilização de gestores públicos das redes de 

saúde; 

 Capacitar os profissionais de saúde para atuarem em consonância com a Política de Saúde 

desenvolvida no município;  
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 Promover a participação dos trabalhadores de saúde do SUS na gestão dos serviços, 

assegurando a sua valorização profissional, fortalecendo o processo de negociação nas relações de 

trabalho, incentivando o trabalho em equipe, para a efetivação da atuação solidária, a humanização 

e a qualidade destes trabalhadores, bem como torná-los corresponsáveis. 

A Secretaria de Saúde visando aumentar a capacidade resolutiva da atenção à saúde criará 

mecanismos facilitares para melhorar a comunicação interna e externa, estimulando a articulação 

e o trabalho interfaceado entre os setores, com vistas a somar esforços para resolução de problemas 

internos e externos que interferem no binômio saúde-doença, dando também maior apoio as 

políticas transversais. Em razão do exposto, a SS ciente da dificuldade de se organizar a atenção da 

saúde em rede, no contexto regionalizado, solicitou aos setores mapear as interfaces necessárias à 

melhoria da qualidade da programação de saúde no município e região, as quais serão descritas a 

seguir, com destaque nesse Plano, por serem fundamentais para formação da rede em saúde, e 

atingir as metas e os indicadores, que serão propostos nas Programações Anuais de Saúde, 

subsequentes.  

Interfaces da Subsecretaria de Vigilância em Saúde – SSVS 
Setor Interfaces 

Atenção Primária 
Atenção Especializada  
Atenção em Urgência e 
Emergência 

- Desenvolver ações integradas com a Atenção Primária em temas 
relacionados ao controle de Zoonoses, incômodos, vetores, agravos e 
campanhas de vacinação antirrábica, observando ações mais efetivas e 
contínuas, considerando que a população tem como referência em 
atendimento de saúde as UAPS; 
- Averiguar cumprimento de metas pactuadas do Projeto Travessia Saúde e do 
Projeto de Fortalecimento da APS; 
- Contabilizar os números da investigação de óbitos maternos, infantis e fetais 
através do Comitê de Prevenção a Mortalidade Fetal e Infantil e o Comitê de 
Prevenção à Mortalidade Materna; 
- Contabilizar o quantitativo de casos de violência para subsidiar as ações de 
prevenção da violência desenvolvidas pela APS; 
- Buscar a redução dos óbitos por causas mal definidas através das visitas 
domiciliares realizadas pela APS; 
- Realizar ações do Programa Cultive mais uma vida; 
- Realizar orientações técnicas e capacitação dos profissionais das salas de 
vacina; fornecimento de vacinas; cumprimento de cobertura vacinal; 
- Capacitar servidores para o diagnóstico rápido HIV, VDRL e Hepatites B e C; 
- Capacitar servidores para melhoria da qualidade das informações; 
- Esclarecer junto à Atenção Especializada sobre a importância das 
informações relacionadas às manifestações clínicas oriundas da Zoonoses;  
- Manter mecanismos que informem corretamente as ações de atendimento 
aos pacientes vítimas de ocorrências oriundas de zoonoses que utilizam a 
urgência e emergência como porta de entrada. 

DEMLURB - Desenvolver trabalho integrado com DEMLURB no sentido de execução de 
ações de manejo ambiental, principalmente na realização de capina, remoção 
de resíduos sólidos e lixo depositados em vias públicas e terrenos da 
Prefeitura, objetivando a redução da infestação de pragas urbanas, animais 
peçonhentos e redução do risco de transmissão de Zoonoses, agravos e 
incômodos. 

SAU - Realizar ações integradas com a SAU para fiscalizar terrenos e imóveis 
particulares que se encontram em condições insalubres, gerando focos de 
transmissão de doenças e infestações de pragas urbanas, com: Dengue, 
Leptospirose, Roedores, Escorpiões, entre outros. 

Secretaria de Educação  - Desenvolver ações educativas em parceria com as escolas, principalmente 
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palestras relacionadas ao controle de Zoonoses, pragas urbanas, incômodos, 
agravos e vetores no sentindo da promoção da educação em saúde; 
- Realizar ações de prevenção de violência/palestras através do Núcleo pela 
Paz – Escolas; 

Sala de Situação - Utilizar as ferramentas de geoprocessamento. 

SRS/SES-MG - Participar de capacitações e orientações/realização de exames para 
diagnóstico de notificação compulsória. 

Laboratório Central - Enviar material para diagnóstico de doença de notificação compulsória. 

Assessoria de Comunicação  - Divulgar informações sobre Vigilância em Saúde. 

SARH/DAPARH/SS - Garantir gerenciamento da política de RH em consonância com as 
necessidades da SS; 
- Garantir o número adequado de servidores, com perfil desejado; 
- Atender solicitações quanto á contratação e exoneração de servidores; 
- Orientações referentes a direitos e deveres dos servidores. 

Centro de Decisão da Gestão 
da SS 

- Garantir educação continuada dos profissionais da Vigilância em Saúde; 
- Garantir organograma funcional para Vigilância em Saúde. 

Todos os níveis de atenção à 
saúde, principalmente APS, 
urgência/ emergência, 
serviços de vigilância/saúde. 

- Trabalhar as interfaces da Saúde do Trabalhador de maneira 
intrainstitucional;  
- Estabelecer fluxograma de referência e contrarreferência. 

Ministério do Trabalho e 

Emprego; FUNDACENTRO-

MG; INSS; Ministério Público do 

Trabalho; Instituições de Ensino;  

Sindicatos de representações de 

trabalhadores e patronais; SRS; 

Municípios de abrangência do 

CEREST; Coordenação Estadual 

de Saúde do Trabalhador e 

Coordenação Nacional de Saúde 

do Trabalhador; outros parceiros.  

- Estabelecer parcerias interinstitucionais para melhorar a atenção à saúde do 
trabalhador no município e região, criando mecanismos facilitadores para o 
processo de trabalho. 

Centro de decisão / Gestão - Aprovação do Código Sanitário de Juiz de Fora; 

Centro de Decisão da Gestão - Aprovar o Código Sanitário de Juiz de Fora; 
- Promover a articulação Interinstitucional entre os setores da PJF e outros 
setores públicos; 
- Estruturar a Vigilância Sanitária para que desenvolva estratégias de 
gerenciamento do risco sanitário local; 
- Fortalecer as ações locais de Vigilância Sanitária, com apoio do jurídico. 

Secretaria de Saúde; 
Segmentos da sociedade civil 
organizada; 
Setor regulado; 
Instituições de ensino e 
pesquisa; 
Profissionais de saúde.   

- Articular ações de Vigilância em Saúde, Epidemiológica, Ambiental , Sanitária, 
DST/AIDS, Saúde do Trabalhador (DSAT), no sentido de consolidar a vigilância 
dos determinantes do processo saúde-doença, com vistas à atenção integral à 
saúde, além disso, agregar esforços de outros setores que militam no  contexto 
da vigilância, produzindo e disseminando conhecimento; 
- Trabalhar as questões da vigilância em Saúde Intra e interinstitucional. 

Setores da Vigilância Sanitária - Definir metas de cobertura e de indicadores de desempenho e incorporar os 
resultados das avaliações do processo decisório; 
- Adequar o número de servidores/número de estabelecimentos a serem 
monitorados. 

Estabelecimentos em geral 
Secretaria de Meio Ambiente 

- Desenvolver Ação Regulatória. 

Sistema Nacional de 
Laboratórios de Saúde 

- Garantir ações de vigilância sanitária, através da articulação do Sistema 
Nacional de Laboratórios de Saúde Pública. 

Vigilância em Saúde 
Atenção Primária 

- Promover o fortalecimento do trabalho conjunto da Vigilância Sanitária com a 
atenção básica, contribuindo para a reflexão de saberes e práticas 
multidisciplinares e interssetoriais, favorecendo a integralidade das ações de 
saúde.  

Instituições de Ensino - Incorporar e utilizar o conhecimento acerca dos avanços tecnológicos e 
biotecnológicos em saúde, com ênfase na biossegurança, considerando as 
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implicações e repercussões no campo da biética e da ética em pesquisa; 
- Produzir pesquisa com os dados gerados pela vigilância em saúde. 

Secretaria de Saúde 
Controle Social 

- Compartilhar espaços de atuação dos setores envolvidos na produção de 
saúde, fortalecendo parcerias interssetoriais e intrassetoriais, para 
desenvolvimento de ações voltadas à informação, mobilizando, participação e 
efetivo controle social, com vistas a garantir os direitos à saúde de toda a 
população. 

Instituições de Ensino 
Controle Social 
Assessoria de Comunicação da 
SS 

- Desenvolver processos de educação e de comunicação social, destinados à 
conscientização da sociedade quanto ao consumo de produtos e à utilização de 
serviços que têm impacto na saúde, observando-se a diversidade cultural, 
regional e social do país. 

Interfaces da Subsecretaria da Atenção Primária em Saúde – SSAPS 

Setor Interfaces 

Tripartite - MS, SES, SS/PJF e 
Secretarias ligadas ao 
Planejamento e Execução de 
Obras. 

- Construir UAPS: - Nova Benfica, São Benedito, Jóquei Clube I: (3 UAPS); 
- Reformar UAPS: - Linhares/Santa Cruz/Retiro/Alto Grajaú/Jardim 
Natal/Monte Castelo/Marumbi/São Judas Tadeu/Santo Antônio/Santa 
Cecília/Nova Era/Parque Guarani/Jóquei Clube II/Jardim Esperança/São Judas 
Tadeu: (15 UAPS); 
- Ampliar as UAPS: Esplanada e Penido: (2 UAPS); 
- Realizar pequenas reformas nas demais UAPS; 
- Articular o planejamento e a execução de obras em tempo hábil. 

SS, SSARH, DAPRH.  - Contratar e lotar os profissionais para implantar equipes do NASF; 
- Otimizar o processo de contratação e substituição de pessoal; 
- Ampliar o número de profissionais da ESF. 

Departamento de Assistência 
Farmacêutica.   

- Organizar as rotinas relativas aos medicamentos e insumos. 

SSRA, SSVS e setores intra e 
interinstitucionais como 
Hospitais. 

- Investir nas ações de saúde, reduzindo os riscos e a morbimortalidade, 
provendo maior efetividade e eficiência no sistema como um todo; 
- Realizar grupos educativos sobre temas diversos, incluindo planejamento 
familiar; 
- Reduzir a morbimortalidade das mulheres por câncer de colo uterino; 
- Contribuir com a redução da morbimortalidade materna e infantil; 
- Aumentar a cobertura da triagem neonatal no município; 
- Favorecer diagnóstico precoce das patologias em triagem neonatal; 
- Identificar precocemente e monitorar as doenças transmissíveis e não 
transmissíveis; 
- Trabalhar todas as questões relativas à saúde da mulher/ gestação, incluindo 
ações de valorização do parto normal. 

SSVS, SSRA, Secretaria de 
Assistência Social, 
Organizações Sociais, 
Conselhos representativos de 
segmentos e parceiros. 

- Reduzir o número de crianças nascidas com baixo peso;  
- Desenvolver ações para o enfrentamento dos problemas nutricionais; 
- Ampliar ações relativas à nutrição para toda APS e setores de atenção 
especializada e urgência e emergência que já desenvolvem ações, porém de 
maneira fragmentada, junto aos parceiros, para aprimorar à transversalidade 
desta política no município, tornando-a mais abrangente. 

SSVS, SSRA, SSUE e 
Secretaria de Assistência 
Social. 

- Melhorar a atenção à saúde do adolescente, garantindo a assistência no pré-
natal de risco e as vítimas de violência sexual; 
- Fortalecer as ações de planejamento familiar; 
- Melhorar a atenção a grupos específicos, interfaceando ações com os 
diversos setores;  
- Melhorar a interlocução com os parceiros do PARBOS.  

SS, SARH, DAPRH e 
Instituições de Ensino.  

- Incentivar as equipes de saúde da família, melhorando as condições de 
trabalho, aprimorando a educação permanente desses profissionais, visando o 
apoio às ações de diagnóstico e tratamento, permitindo maior resolubilidade e 
qualidade no atendimento, com foco não apenas na cura de doenças já 
estabelecidas, mas, principalmente na promoção e proteção da saúde; 
- Capacitar todos os servidores da SSAPS/UAPS;  
- Realizar eventos científicos (seminários, simpósios, congressos), propiciando 
a troca de saberes entre atores da SSAPS e Academia; 
- Melhorar e estimular as ações científicas institucionais da SSAPS/UAPS para 
aplicar o conhecimento em melhorias no próprio serviço/SUS; 
- Criar comissão de educação permanente da SSAPS para cuidar da educação 
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permanente de toda a rede; 
- Aprimorar a inserção dos profissionais da APS por meio de vínculos de 
trabalho que favoreçam o provimento e fixação destes profissionais, buscando 
valorizá-los com a carreira específica, para evitar a rotatividade dos mesmos. 

SS, SES, CMS/OMS, diversos 
setores e Instituições do 
município. 

- Desenvolver ações intra e interdisciplinares e intra e intersetoriais que 
contribuam para melhorar as condições de vida e saúde da população, 
fortalecendo e ampliando as redes de cuidado, assistência e promoção em 
saúde, a partir da corresponsabilização dos gestores da rede assistencial de 
saúde. 

SSEIN - Garantir insumos e medicamentos, segundo as necessidades das UAPS.  

Secretaria de Atividades 
Urbanas, Secretaria de Obras. 

- Apontar áreas de risco e moradias precárias, para cuidar em conjunto, da 
população desassistida tanto em infraestrutura quanto em assistência à saúde; 
- Aprimorar a regionalização, facilitando o acesso da comunidade à unidade de 
serviço, priorizando inclusive o acesso aos deficientes físicos.  

Secretaria do Meio Ambiente – 
SMA e SSVS/Zoonoses. 

- Atuar junto a APS reduzindo áreas de risco por Zoonoses e outras condições 
insalubres relativas ao meio ambiente; 
- Efetuar parceria entre SMA e a Vigilância para desenvolver ações de 
prevenção e promoção de saúde, respaldadas nos dados epidemiológicos/ 
sanitários.  

Secretarias de Educação 
Municipal e Estadual e SSRA. 

- Desenvolver projetos em conjunto, como: Olhar Brasil, Saúde na Escola, 
Educação Sexual, entre outros; 
- Trabalhar modalidades de mobilização popular, desenvolvendo campanhas; 
- Realizar campanhas educativas em conjunto com a rede de ensino de temas 
transversais em saúde.  

Instituições de Ensino 
Superior. 

- Aprimorar condições dos cenários de prática para acadêmicos; 
- Ser o ambiente das UAPS objeto de pesquisa acadêmica, com retorno 
aplicado às práticas cotidianas das unidades.  

SSVS, SSRA e SSUE.  - Elaborar protocolos de acesso; 
- Definir vínculos de colaboração entre subsecretarias no tocante à assistência; 
- Fortalecer a interlocução, a comunicação, a troca de experiências e definir 
implementação de políticas conjuntas; 
- Divulgar informações e dados; 
- Implantar/implementar as políticas transversais, com destaque para vigilância 
nutricional; 
- Ouvir a necessidade de educação continuada dos diversos setores e 
organizar cursos, seminários, oficinas abertos aos profissionais de outras 
subsecretarias que desenvolvem atividades correlatas; 
- Ampliar, regionalizar e consolidar a territorialização da APS, como ponto de 
partida para organização da rede de atenção, fortalecendo a APS como porta 
preferencial de entrada ao Sistema, integrando-a à rede como eixo mobilizador 
de toda a rede assistencial, e deste modo, em rede, promover a qualidade, a 
integralidade, equidade e a humanização na atenção à saúde. 

SSUE, SSRA, Hemominas, 
CMS, Comitê Técnico da 
População Negra. 

- Ampliar a resolutividade do atendimento à população negra com 
implementação da linha de cuidado e protocolo de acesso para a atenção à 
doença falciforme; 
- Realizar busca ativa pelos ACS visando identificar, na ficha A, famílias dos 
portadores de anemia falciforme; 
- Sensibilizar e capacitar os profissionais da ESF, Urgência e Emergência e da 
Assistência na abordagem, acolhimento, promoção, prevenção e o tratamento 
das doenças mais prevalentes da população negra, como a anemia falciforme.  

Interfaces da Subsecretaria de Redes Assistenciais – SSRA 

Setor Interfaces 

UFJF/SUPREMA/ 
UNIPAC/UNIVERSO/ 
UFMG/ESCOLAS TÉCNICAS 

- Realizar estágio de medicina e enfermagem; 
- Elaborar pesquisas aplicadas à melhoria dos processos de trabalho; 
- Incentivar extensão em Práticas Integrativas Complementares - PIC;  
- Interfacear atendimento médico especializado em geriatria;  
- Desenvolver ações educativas para Idosos; 
- Elaborar Projetos para melhorar a atenção ao idoso, em parceria; 
- Aprimorar a parceria com as Instituições de Ensino para promover 
capacitações no Serviço;  
- Ampliar convênios e aumentar vagas de estágios multidisciplinares, 
proporcionando treinamento profissional e troca de conhecimentos; 
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- Realizar treinamento para realização do teste do pezinho nas UAPS. 
 

SRS-MG  - Participar de cursos Educação Permanente, ministrados pelo Estado; 
- Captar Incentivo em Atenção Especializada (Resolução SES 2.940); 

SSAPS/SS - Participar de treinamento em PIC; 
-  Implantar protocolos para encaminhamentos; 
- Melhorar a estrutura da APS para ampliar resolutividade na atenção; 
- Articular com a SSAPS a prevenção e tratamento de doenças dermatológicas 
e DST, doenças endocrinológicas; 
- Implantar ESB na ESF; 
- Implantar política de regionalização da Atenção Clínica em Saúde Bucal; 
- Atender gestantes moradoras de rua/ consultório de rua; 
- Ampliar a oferta do tratamento tabagismo nas UAPS; 
- Prestar assessoria as UAPS; 
- Coordenar e instruir sobre o cuidado; 
- Melhorar a comunicação entre a SSAPS e a SSRA de forma a garantir uma 
assistência integral e de qualidade, possibilitando a continuidade do 
atendimento com responsabilização pelo usuário.  

Pequenos produtores 
Empresas, escolas, 
Associações Comunitárias, 
Hospitais, outros. 

- Capacitar e treinar profissionais para produção e distribuição de fitoterápicos; 
- Realizar campanhas educativas/palestras; 
- Acolher usuários. 

SS - Melhorar o fluxo para consultas especializadas em alergia, cirurgia, 
endocrinologia, neurologia, psiquiatria, gastroenterologia, infectologia, 
pneumologia, dermatologia, nefrologia e para realizar o Teste do Olhinho. 

SS/ SES-MG/ MS - Melhorar o atendimento aos pacientes infantis e adolescentes com diabetes 
TipoI inscritos no Programa CADIA. 

SS/ ONG/Instituições Públicas - Desenvolver/aprimorar o Programa Síndrome de Down; 
- Melhorar o acesso para os grupos de acolhimentos de adolescentes em 
situação de conflito. 

SS/ UAPS/ UFJF - Melhorar a articulação com o Serviço Especializado em Puericultura e com  o 
Serviço de Atendimento ao Desnutrido;  

Unimed/ Clinica CINDI - Viabilizar para servidores e gestantes cursos, palestras e capacitação com 
estas instituições; 
- Comemorar Dia Mundial (19 maio) do Aleitamento Materno, Semana 
Estadual de doação de leite e Semana Mundial de Alimento Materno.  

Setores da SSRA - Organizar grupos terapêuticos para usuários e familiares. 

SSAPS, SSRA, Escola de 
Governo/UFJF 
 

- Desenvolver capacitação conjunta/educação permanente para servidores das 
UAPS e SSRA, quando for melhorar os processos de trabalho e a atenção 
dispensada ao usuário; 
- Realizar Seminários; 
- Capacitar através do PET REDES. 

Secretarias Educação/ 
Assistência Social e Rede 
Banco de Leite Humano 

- Dar sequência ao programa Banco de leite vai à escola; 
- Realizar capacitação Externa para funcionários do Banco de Leite. 

SSR, SES/MG  - Atender a demanda dos municípios pactuados; 
- Implantar novos Postos de Coleta em outros municípios. 

Corpo de Bombeiros e 
Correios 

- Desenvolver/aprimorar os programas: Bombeiro amigo da criança e Carteiro 
amigo do peito. 

SSRA/ Secretaria de 
Educação 

- Realizar consultas Oftalmológicas Especializadas; 
- Atender a demanda das Escolas com Consultas e Terapias; 
- Atender portadores de Síndrome de Down com consultas e Terapias; 
- Realizar consultas e terapias em crianças com Follow-Up/ Recém Nascido de 
Risco. 

Juizado da Infância e 
Juventude - Secretaria de 
Educação - Instituto Veredas 

- Realizar oficinas terapêuticas, em parceria.  

Secretaria de Educação – 
UAPS - Secretaria de Esportes 
e Lazer  
 

- Desenvolver programa Letramento em Saúde; 
- Estabelecer parcerias para alfabetizar usuários, visando o letramento em 
saúde para maior entendimento e adesão aos planos terapêuticos;  
- Desenvolver uma rotina de atividade física aos pacientes crônicos, com 
compartilhamento do cuidado, objetivando minimizar os riscos e aumentar a 
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qualidade de vida dos usuários; 
- Realizar oficinas para agentes multiplicadores. 

SSAPS, SSUE, SSRA e outras 
Instituições 

- Realizar ações conjuntas e de continuidade em Saúde Sexual e Reprodutiva 
(atendimento ginecológico infanto-puerperal, abuso sexual, pré-natal, grupos 
de saúde reprodutiva, grupos pré-natal), e ainda atendimento psicoterápico; 
- Realizar oficinas para profissionais; 
- Compor grupos de atendimento para mães de adolescentes. 

SSRA/SSUE/ PARBOS 
/DID/SAMU 

- Realocar o CEO/COAPE no Hospital de Urgência e Emergência; 
- Atender e sequenciar o cuidado necessário às vítimas de violência sexual; 
- Prestar assistência domiciliar; 
- Criar fluxo de referência para pacientes com necessidades de 
acompanhamento domiciliar, diminuindo as internações e promovendo uma 
atenção integral; 
- Melhorar a Atenção Pré-hospitalar; 
- Reconhecer o perfil assistencial do SCHDO a pacientes graves com 
tendência a agudização, com indicação emergencial para hospitalização; 
- Efetivar/consolidar protocolos de referência e contrarreferência na rede; 
- Elencar as limitações de cada subsecretaria para buscar apoio ao nível 
centra de decisão.  

SSTI - Implantar o SIGA SAÚDE nas UOR/CEOs. 

SARH - Criar cargo de cirurgião-dentista de 40 horas e prover toda a SSRA dos RH 
necessários. 

SSEIN/CPL - Realizar compra de equipamentos e insumos para PSO e demais setores da 
SSRA, com maior agilidade. 

SSOF/SSR - Contratar Laboratório de Prótese Dentária. 

Regulação/SS - Implantar marcação de consultas via SIGA-SAÚDE. 

SSRA/RH/SS - Organizar atendimento em nutrição; fonoaudiologia e psicologia para suprir 
as necessidades da SSRA. 

Secretaria de Assistência 
Social – CREAS, SSRA/SS 

- Implantar o Centro Dia. 

SSR/DADT/CMC/  
SSAPS/SSRA/SS 

- Agendar consultas iniciais; 
- Agendar exames de média complexidade; 
- Referenciar ao Nível Terciário para realização de cirurgias; 
- Promover integração entre as subsecretarias, sob coordenação do nível 
central/SS. 
- Organizar atendimento especializado em otorrinolaringologia e fisioterapeuta; 
- Viabilizar atendimento em Serviço Social quando necessário para o bom 
desempenho do DADT/SSR.  

SSVS - Melhorar a parceria com o SAE para atender pacientes portadores de DST. 

SSVS, DSCA e DSM - Atender as puérperas da área descoberta também pelo Programa Cultive 
mais uma vida. 

Viva Vida (CAS/HU/UFJF) - Aprimorar o fluxo de pacientes; 
- Marcar e encaminhar exames de core-biopsy (mama); US morfológico, 
nutricionista, endocrinologia (gestante). 

SAMU - Encaminhar gestantes com avaliação de urgência  ao plantão hospitalar. 

Rede Hospitalar - Propiciar atendimento hospitalar de acordo com o risco. 

SS/ Setores ligados ao 
Planejamento, à Infraestrutura 
e à Logística. 

- Elaborar/aprovar projetos para melhorar a Infraestrutura dos setores da 
SSRA; 
- Garantir a reforma da estrutura física no atendimento cirúrgico ambulatorial.  

SSAPS, SCHIDO e outros 
Setores. 

- Estabelecer fluxo de atendimento odontológico para pacientes crônicos; 
 - Organizar a assistência odontológica a partir da regionalização, facilitando 
acesso aos pacientes e à gestão dos serviços.  

DAF - Garantir a assistência Farmacêutica; 
- Atualizar a lista de medicações disponibilizadas para os pacientes, para 
garantir o acesso aos medicamentos em todos os pontos da rede de saúde. 

LACEN/SS - Melhorar referenciamento para Exames Laboratoriais; 
- Melhorar a agilidade na entrega dos resultados de exames; 
- Padronizar a metodologia de exames em comum acordo com as 
necessidades do serviço. 

Departamento de Apoio 
Diagnóstico e Terapia/SSR 

- Organizar de maneira mais efetiva o fluxo para Exames Complementares; 
- Reduzir o tempo de espera para marcação de exames e procedimentos, para 
não comprometer a qualidade da assistência no serviço; 
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- Garantir que o resultado dos exames complementares sejam usados para 
diagnóstico, reduzindo o acúmulo de exames realizados e não utilizados. 

DCE/CMC - Organizar o fluxo para referenciamento à Atenção Especializada; 
- Racionalizar a oferta de consultas na atenção especializada com vistas a 
reduzir o tempo de espera do atendimento, evitando complicações por 
cronificação/agravamento. 

Secretaria de Assistência 
Social 

- Prover atendimento e acompanhamento das necessidades sociais dos 
usuários em vulnerabilidade social em toda a rede de atenção à saúde, sob 
coordenação do centro de gestão.  

Conselhos de Saúde Locais e 
CMS 

- Garantir e fomentar a Participação Comunitária; 
- Melhorar o diálogo com a comunidade para aprimorar a atenção e garantir 
investimentos nos serviços. 

Secretaria de Comunicação 
Social 

- Apoiar as Campanhas de Conscientização e Educativas; 
- Ampliar a parceria com a SCS para divulgar  campanhas de conscientização 
e prevenção de doenças. 

SS/SSTI/SSEIN/CPL - Implantar o sistema de informação; 
- Estabelecer parceria para instalação do SIGA Saúde.  
- Processar a integração do Sistema de informação em toda a SS; 
- Adquirir computadores e periféricos; 
- Disponibilizar relatórios consistentes a serem usados nos processos de 
avaliação; 
- Garantir o suprimento de insumos diversos junto à SSEIN. 

SS / SARH - Implantar/implementar a política de recursos humanos. 

Intra/SSRA - Implantar protocolos – Nível local/SSR e também na região pactuada; 
- Implantar Prontuário Eletrônico. 

SSR/Clínicas conveniadas 
Hospitais conveniados 

- Verificar a possibilidade de aumentar a oferta de vagas; 
- Implantar protocolos. 
  

CAPS/SSAPS - Realizar o matriciamento junto a SSAPS, melhorando o atendimento, 
principalmente aos pacientes que passaram a receber atendimento 
ambulatorial. 

DSME/CREAS/POP rua - Construir o cuidado intersetorial/validação de protocolos, com foco no 
atendimento a pacientes álcool e outras drogas. 

DSME/HOSP/SRT/ CAPS - Ampliar os pontos de atenção – RAPS (Rede de Atenção Psicossocial) 
através do Grupo de Trabalho de Desinstitucionalização. 

DSME/CAPS/SSAPS/ SAMU - Alinhar os protocolos dentro da RAPS. 

Interfaces da Subsecretaria de Urgência e Emergência – SSUE 

Setor  Interfaces  

SEPLAG, Secretaria de Obras. - Melhorar a infraestrutura, adequando o espaço físico do HPS, DURL, PAI e 
SAD; 
- Elaborar projeto para reforma em alvenaria e pintura; 
- Construir o abrigo para resíduos, abrigo do gerador e base do tanque de 
oxigênio no DURL. 

Subsecretaria de Regulação.          - Organizar pactuação aos serviços de atenção especializada em Urgência e 
Emergência, integrando-os aos demais níveis do sistema, com base na 
Programação Pactuada e Integrada – PPI da atenção à saúde; 
- Monitorar/definir/revisar metas para elaboração/renovação de convênios com 
entidades filantrópicas; 
- Elaborar/atualizar Ficha de Programação Orçamentária – FPO de acordo com 
o teto financeiro de cada estabelecimento; 
- Realizar o pagamento baseado na produção de serviços; 
- Elaborar, implantar e monitorar os protocolos de acesso; 
- Acompanhar a produção ambulatorial e hospitalar; 
- Analisar os dados e indicadores para melhorar a gestão. 

Subsecretaria de Regulação, 
CMS/OMS, Assessoria 
Jurídica/SS, Procuradoria Geral 
do Município, CPL, Controle 
Interno/PJF.         

- Aprimorar estratégia de acompanhamento e avaliação de Contratos, através 
das comissões de acompanhamento dos Contratos/Convênios da SS relativos à 
SSUE em conjunto com a Subsecretaria de Regulação e demais setores afins. 
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SSAPS, Instituições de Ensino 
e Escola de nível médio. 

- Estabelecer protocolos de ações de urgências na Atenção Básica; 
Reorganizar os Cenários de Práticas de Estágios de acadêmicos e técnicos nas 
urgências e emergências no HPS e DURL em parceria com a UFJF, UNIPAC, 
SUPREMA, UNIVERSO, ESTÁCIO, UNIVERSIDADE DE VIÇOSA, SECOM, 
ELISABETH ROMBACH; 
- Redefinir fluxos das urgências municipais; 
- Melhorar a abordagem, o acolhimento e o tratamento de cidadãos com 
doenças mais prevalentes na população negra como anemia falciforme; 
- Ordenar fluxo de referência e contrarreferência para a população negra. 

SSR, SES-MG e SRS/JF - Pactuar fluxos entre as urgências/emergências municipais e da micro e 
macrorregião. 

SSRA, SSVS e SSAPS.  - Consolidar ações intersetoriais para prevenção de acidentes; 
- Garantir a participação intersetorial e divulgação do Comitê de Urgência e 
Emergência. 

SARH/PJF e DAPARH/SS/PJF - Compatibilizar a ocupação dos cargos existentes, e a serem criados com as 
necessidades da SSUE; 
- Criar estratégias que reduzam a rotatividade dos profissionais, 
desprecarizando vínculos; 
- Reativar a mesa de negociação do SUS Municipal; 
- Viabilizar junto aos gestores competentes ações que resguardem a saúde do 
trabalhador; 
- Reativar a CIPA e CGRSS nas Urgências e emergências; 
- Realizar ações de promoção de saúde do trabalhador; 
- Criar o Plano de Carreiras, Cargos e Salários da Urgência e Emergência; 
- Desenvolver Política de Educação Permanente em toda Rede de Urgência e 
Emergência que valorize o profissional, incentivando o atendimento ao cidadão, 
mais humanizado e com maior qualidade. 

Departamento de Assistência 
Farmacêutica. 

- Definir a Relação Municipal de Medicamentos – REMUME necessários a 
SSUE; 
- Elaborar programação anual de compra de medicamentos e insumos. 

União e Estado.  - Garantir equipamentos para o Hospital Regional e para as unidades da SSUE;  
- Garantir o repasse do custeio para funcionamento do Hospital Regional e 
UAPS; 
- Garantir insumos e Medicamentos para as Unidades da SSUE; 
- Habilitar o Serviço de Atenção Domiciliar – SAD ao Programa Melhor em 
Casa, conforme Portaria MS 963, de 27/05/13. 

 Polícia Militar. - Viabilizar a instalação de Posto da Polícia Militar nas Unidades de Urgência e 
Emergência, garantindo segurança. 

Hospital São Vicente de Paulo 
de Mercês – HSVP/UPA Norte; 
HMTJ/UPA Santa Luzia; 
HU/UPA São Pedro. 

- Elaborar e implantar/implementar os protocolos de intervenção clínica 
(médico/enfermagem); 
- Participar efetivamente das reuniões mensais de Prestação de Contas do 
Grupo Gestor das UPAS; 
- Monitorar metas, resguardando a qualidade do atendimento.  

MS, SES/MG, SS/PJF e 
SSAPS. 

- Concluir a construção do Hospital Regional; 
- Construir a UPA Porte II, no Bairro Vitorino Braga; 
- Garantir contra partida financeira para o Consórcio da Macrorregião Sudeste 
de Minas Gerais; 
- Habilitar o SAD ao Programa Melhor em Casa; 
- Capacitar profissionais da Rede de Urgência e Emergência sobre doenças 
mais prevalentes na população negra como anemia falciforme; 
- Regionalizar o SAMU 192; 
- Garantir contra partida financeira do município para o Consórcio. 

SRS/JF e CMS. Implantar a grade de referência e contrarreferência da cidade e municípios da 
microrregião e macrorregião sudeste, visando organizar o fluxo das Unidades 
de Pronto Atendimento.  

CMS.  - Aprovar a construção da UPA Porte II no Bairro Vitorino Braga; 
- Aprovar a construção do Centro de Especialização; 
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- Adaptar/transformar o Departamento da Unidade Regional Leste em Unidade 
de Atenção Primária de três (03) equipes; 
- Participar efetivamente das reuniões ordinárias e extraordinárias do CMS. 

Interfaces da Subsecretaria de Regulação – SSR 

Setores Interfaces 

SS/Centro de Decisão, SSAPS 
e SSRA. 

- Eliminar as falhas no processo assistencial ambulatorial evitando um 
aumento no número de internações sensíveis a esse tipo de atenção, através 
da utilização de sistema de informação; 
- Coordenar e manter atualizado o cadastro e o Banco de dados do Cartão 
Nacional de Saúde, através da regionalização, para utilização dos setores. 

SS/Centro de Gestão, 
Prestadores de Serviços, 
Municípios, SES-MG. 

- Informatizar a Subsecretaria de Regulação, buscando o fortalecimento dos 
mecanismos regulatórios, para não gerar impactos negativos à saúde dos 
usuários SUS;  
- Melhorar a regulação dos serviços/procedimentos ofertados de forma 
regionalizada e hierarquizada, buscando pactuar e ampliar a implantação de 
protocolos de regulação de acesso a procedimentos de média e alta 
complexidade em consonância com as diretrizes Estaduais/Nacionais;  
- Apropriar as agendas dos profissionais que compõem a rede de serviços do 
SUS/JF a partir dos contratos estabelecidos; 
-  Instituir a Comissão Municipal de Tratamento Fora de Domicílio – TFD, 
conforme Portaria, com a definição das suas atribuições e responsabilidades; 
- Divulgar  informativos à sociedade em parceria com a Assessoria de 
Comunicação, referentes às rotinas para acesso aos procedimentos com 
finalidade de diagnóstico e terapia; 
- Implantar instrumentos para controle das referências de procedimentos 
assistenciais de outros municípios pactuadas para Juiz de Fora, em 
consonância com a PPI, através da utilização;  
- Subsidiar o planejamento e aperfeiçoamento das ações de saúde, através da 
coleta, agrupamento e construção de indicadores e divulgar aos setores 
competentes; 
- Expandir as auditorias e monitoramentos de processos assistenciais 
(ambulatoriais e hospitalares) para verificar a conformidade dos padrões 
estabelecidos; 
- Regular 100% dos leitos hospitalares contratados visando o atendimento da 
demanda assistencial em tempo oportuno; 
- Acompanhar as Contratações/Contratualizações dos serviços assistenciais; 
- Instruir Edital de Chamada Pública e Projetos Básicos para orientação dos 
Contratos assistenciais; 
- Melhorar a instrução dos Contratos, Convênios e Processos de 
Contratualização de Prestadores de Serviço; 
-  Monitorar os processos de credenciamento e contratação dos serviços de 
saúde sob a gestão da  Subsecretaria de Regulação; 
- Contratualizar serviços assistenciais, considerando a demanda do município 
e municípios pactuados, buscando alocar a prestação de serviços de forma 
regionalizada. 

SS/Centro de Gestão, Apoio e 
Logística. 

- Otimizar a utilização da capacidade instalada do Laboratório Central e 
implementar no município a regionalização das coletas e da logística de rotas 
para transportes dos materiais, tendo em vista a transferência do Laboratório 
Central para unidade de Vila Ideal. 

SS/Centro de Gestão, 
Educação Permanente, 
SSAPS. 

- Promover capacitação de recursos humanos da SSR com enfoque nas 
ferramentas de regulação, além da promoção de seminário temático voltado 
para integralização de todos os atores envolvidos com a SSR; 
- Promover capacitações para operadores e médicos reguladores da Central 
de Regulação de Vagas Hospitalares do sistema SUS-FÁCIL e Hospitais em 
parceria com a SES-MG; 
- Melhorar e estimular a notificação da produção dos prestadores do município 
com treinamentos e orientações específicas, identificando as principais 
dificuldades no fluxo de trabalho, propondo soluções para que a informação 
das produções sejam fidedignas. 

SS/Centro de Gestão e 
Recursos Humanos. 

- Capacitar e orientar as práticas de auditoria, visando controlar e avaliar as 
ações e serviços de saúde, em conformidade com o Sistema Nacional de 
Auditoria do MS e Departamento Nacional de Auditoria do SUS, (para viabilizar 
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tal ação há necessidade de contratação de RH); 
- Reorganizar, descentralizar e redimensionar a necessidade de RH para 
realizar as funções da subsecretaria, criando departamentos e supervisões, 
além da criação das carreiras do médico auditor. 

Centro de Gestão e SES/MG. - Aprimorar a regulação e garantir as internações hospitalares, através da 
operacionalização da Central de Regulação Municipal de Vagas Hospitalares 
articulada com a Central de Regulação Macrorregional; 
- Adequar os tetos financeiros da assistência no município em consonância 
com os recursos disponibilizados pela SES-MG e MS. 

Centro de Gestão e 
Subsecretarias da SS. 

- Vocacionar os Hospitais de acordo com o perfil assistencial através da 
avaliação dos serviços/profissionais existentes em parceria com a SSUE;  
- Realizar a contratação de todos os serviços através do Processo de 
Chamamento Público conforme a necessidade e a disponibilidade 
orçamentária do município;  
- Analisar documentos e proceder a montagem dos processos de habilitação 
dos prestadores que atenderem as Chamadas Públicas e/ou licitações, 
visando futuras contratações;  
- Conscientizar a todos envolvidos no processo da importância de cadastrar e 
manter atualizado os dados do SCNES (Públicos e Privados) do município, 
bem como coordenar e instruir os prestadores nesta atividade, alimentando o 
banco de dados do MS dentro do cronograma estabelecido. 

CMS/OMS. - Interfacear com o controle social, buscando aprimoramentos dos serviços e 
ações de saúde ofertados pelo SUS. 

Interfaces da Subsecretaria de Gestão da Execução Instrumental – SSEIN 

Setores Interfaces 

Todos os setores da SS.  Aglutinar as demandas de compras dos setores ligados às Subsecretarias, 
de modo a evitar eventuais compras em duplicidade. Esta ação resultará em 
um melhor planejamento das compras, possibilitando a implantação de um 
calendário de aquisições, diminuindo a morosidade no processo de compras, 
os retrabalhos ocorridos atualmente, bem como o número de processos 
administrativos em tramitação no âmbito da SS, que, pela burocracia a que 
devem ser submetidos levam tempos exorbitantes entre idas e vindas e 
atrasos nas finalizações das compras; 

 Incluir representante da SSEIN para orientar a tramitação de Projetos, 
Contratos e Convênios desde o planejamento até sua implantação, buscando 
garantir que as metas sejam executadas dentro dos prazos estabelecidos. 

 Redefinir a padronização dos códigos dos materiais adquiridos pela SS, 
principalmente quanto aos medicamentos e insumos; 

 Acompanhar os processos de compra, bem como dos recursos 
orçamentários/financeiros disponíveis; 

 Revisar todos os contratos vigentes, extinguindo aqueles firmados sem 
necessidade premente, ineficazes ou ociosos, que ocasionam gastos 
desnecessários ao erário, além disso verificar junto aos demais setores a 
viabilidade de junção das demandas, buscando economicidade e eficiência 
dos contratos; 

 Zelar pelo cumprimento dos prazos, principalmente quanto às solicitações 
de empenhamento e assinaturas de Notas Fiscais; 

 Promover melhor planejamento, tendo em vista que todas as solicitações 
de compra/contratações atualmente são carimbadas como “URGENTE”, ou 
seja, não foram verificadas no devido tempo, causando à Subsecretaria e 
demais setores envolvidos transtornos no desenvolvimento de um trabalho  
com  a qualidade desejada, em tempo hábil. 

SS/Centro de Gestão, SSEIN 
e Setores Intra/SS e 
Interinstitucional da PJF. 

- Articular com Setores para implantar/implementar ações que resultarão em 
melhoria do apoio logístico da SSEIN junto à SS, resultando em maior 
qualidade assistencial e agilidade na tramitação burocrática dos processos de 
trabalho.   

SSR   Colaborar na agilidade do cumprimento das ordens judiciais referentes aos 
serviços assistenciais; 

 Colaborar na revisão dos contratos; 

 Fornecer/atualizar o rol de procedimentos credenciados para cumprimento 
de ordens judiciais oriundos do HU; 

 Licitar as demandas judiciais para incluir nas chamadas públicas.   
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CPL   Instituir Comissão de Licitação exclusiva para as demandas da SS, ou 
disponibilizar equipe na própria Sede da SS, considerando a especificidade e 
urgência das contratações; 

 Oferecer cursos de capacitação quanto à legislação que norteia as 
aquisições públicas e mecanismos de contratação, elaboração de Projetos 
Básicos e Termos de Referência; 

 Implantar sistema informatizado de acompanhamento de processos 
licitatórios, com etapas e resultados. 

SARH  Resolver a questão de total dependência do DAPARH/SS com a SARH/                     
PJF, o que atravanca o alcance de melhores resultados no desenvolvimento 
de ações de apoio à programação em saúde; 
- Organizar um setor específico para a logística do controle de estoque, 
armazenagem e almoxarifado (DLOG/RV); 
- Analisar a possibilidade de contratar empresa específica de logística para 
controle de estoque, armazenagem e almoxarifado (DLOG/RV); 
- Adequar a estrutura da SSEIN às necessidades funcionais (novo 
Organograma). 

SPDE - Implantar softwares para melhor controle e informatização das demandas no 
âmbito da SS, de modo ágil e eficiente, para garantir melhorias na assistência 
à saúde através do apoio logístico em tempo hábil.    

EMPAV - Garantir/agilizar o atendimento das demandas da SS, principalmente no que 
tange às UAPS. 

SRCI  Realizar cursos de capacitação referentes à Despesa/Orçamento e 
Instrumentos Normativos para servidores da saúde, considerando as 
especificidades da SS. 

SAS  Absorver e suprir a demanda de cadastro para aquisição de fraldas 
geriátricas por meio administrativo, submetendo a necessidade do paciente a 
uma análise econômica/social, feita por assistente social.  

Interfaces da Subsecretaria de Planejamento do Orçamento e Finanças da Saúde – SSOF 

Setores Interfaces 

- MS, SES-MG e todos os 
setores da SS, SEPLAG, 
Secretaria de Obras, SARH e 
vários outros setores da PJF, 
Instituições de Educação e 
Saúde Públicas e Privadas, 
ONG’s, CMS/Ouvidoria, entre 
outros. 

 Realizar um planejamento articulado e sincronizado, intra e interssetorial, 
explicitado nos instrumentos de gestão, visando apoiar a tomada de decisões 
da Gestão, garantindo o cumprimento da missão da SS, ou seja, ofertar uma 
atenção à saúde com qualidade à comunidade do município e região, 
realizada de maneira responsável, com o devido respaldo de recursos 
financeiros e orçamentários. 
 
 

 

De posse do diagnóstico da saúde de Juiz de Fora e região, do conhecimento e emprego da 

legislação estabelecida pelos três entes federados, dos pactos já consolidados (ou em vista de serem 

firmados), e, ainda, com a participação comunitária sob vários modos de organização, a Secretaria 

de Saúde elaborou o Plano Municipal de Saúde 2014-2017 em consonância com o Plano Plurianual 

do mesmo período, buscando a sincronia entre os Instrumentos de Gestão Assistencial, Financeiro e 

Orçamentário.  

Ressalte-se que o dinamismo do Plano de Saúde é proporcionado pelas metas e indicadores 

a serem ajustados na Programação Anual de Saúde/Lei de Diretrizes Orçamentárias e Lei 

Orçamentária Anual, utilizando-se como base de análise o monitoramento de desempenho do ano 

anterior, contido nos Relatórios Quadrimestrais, consolidados no Relatório Anual de Gestão – 

RAG. É através do RAG que novos direcionamentos são apontados quer sejam 

municipais/regionais, quer sejam por inovação das Políticas de Saúde gestada pelo Município, 
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Estado e Federação, ou mesmo por captação de recursos e participação comunitária. Novas 

propostas, ao lado da continuidade de ações já implementadas, seguem a tramitação prescrita, ou 

seja, são apresentadas ao CMS para avaliação/aprovação.  
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ANEXO I – Organograma da Secretaria de Saúde 
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ANEXO II – Hospital Regional de Urgência e Emergência – Projeto Arquitetônico Constituído por Quatro Blocos:  

BLOCO A 

1º Pavimento: 

Destinado aos serviços de apoio técnico e logístico, acesso de profissionais, serviço 

de nutrição e dietética, central de administração de materiais e equipamentos, 

manutenção preventiva e corretiva de equipamentos, áreas de conforto e higiene, 

limpeza, zeladoria, infraestrutura e manutenção predial.  

2º Pavimento:  

SAME - Arquivo para Prontuários; 

Diretoria, Serviços Administrativos e Contábeis; 

Data Center e Suporte da Microinformática. 

 

BLOCO B 

1º Pavimento: 

Recepção e entrada principal do Hospital, acesso ao setor de exames e saída de 

pacientes com alta Hospitalar, ambulatório de egressos, serviços de apoio médico, 

cantina, farmácia, auditório e biblioteca, ensino e pesquisa.  

2º, 3º e 4º Pavimentos: 

Unidades de Internação apartamentos com 02 leitos cada, totalizando 176 leitos de 

enfermaria, postos de enfermagem setorizados, sendo 12 leitos isolados. 

 

BLOCO C 

1º Pavimento:  

Serviços de apoio ao diagnóstico e terapia para toda a Unidade Hospitalar; 

01 sala de ressonância magnética; 

02 salas de tomografia; 

02 salas de radiologia simples e contrastada; 

02 salas de hemodinâmica; 

02 salas de endoscopia e colonoscopia; 

02 salas ultrassonografia e ecocardiograma. 

2º Pavimento: 

Unidade de Terapia intensiva com 40 leitos; 

Unidade de Terapia semi-intensiva com 10 leitos;  

Entre os blocos C e D está alocada a área de desembarque das ambulâncias e área de 

desembarque nos casos de catástrofes. 

 

BLOCO D 

1º Pavimento 

Atendimento a urgências e emergências:  

07 consultórios; 

02 leitos na sala de choque com radiologia exclusiva; 

04 leitos para área vermelha; 

04 leitos para AVC agudo; 

06 leitos área laranja / amarela; 

05 macas para gesso; 

02 leitos de isolamento; 

02 leitos para medicação; 

02 salas de sutura; 

Sala de curativo, sala de inalação, posto policial, 

recepção, sala de espera e sala para o serviço social. 

2º Pavimento: 

Centro Cirúrgico: 

09 salas de cirurgia; 

03 leitos de preparo; 

09 leitos para recuperação pós anestésica; 

Posto de Enfermagem, Sala de Equipamentos. 

Agência Transfusional: 

Prova cruzada; 

Armazenamento de sangue e hemoderivados. 

Central de Material Esterilizado: 

Salas de preparo, esterilização e guarda do material esterilizado. 

 

3º Pavimento: 

Andar técnico e Heliponto. 

 

O Bloco D é destinado, especificamente, às Urgências e Emergências e ao Centro Cirúrgico, permitindo o acesso rápido e seguro do paciente, incluindo o Heliponto. 
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ANEXO III - Resolução de aprovação do Plano de Saúde 2014/2017 

 


