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APRESENTAÇÃO

O presente documento consiste no Plano Municipal de Saúde de Olinda, com

vigência para o período de 2022-2025 e tem como objetivo nortear a política de saúde com

detalhamento das diretrizes, ações e metas a serem executadas no município de Olinda/PE.

O processo de construção deu-se a partir da elaboração com a participação das áreas

técnicas da Secretaria Municipal de Saúde e do Conselho Municipal de Saúde de Olinda,

tomando por base as diretrizes, proposições e metas construídas, discutidas na 15ª

Conferência de Saúde, cujo tema central foi “SUS e Controle Social resistem em meio à

pandemia da COVID-19”, além dos demais instrumentos de planejamento municipais,

visando, assim, o aprimoramento dos processos de elaboração da programação com seus

objetivos e metas.

A 15ª Conferência ocorreu nos dias 03 a 04 de junho de 2022, sendo precedida por

02 pré-conferências e contou com uma média diária de 180 participantes - entre delegados,

ouvintes, observadores e convidados que, como gestores, trabalhadores e usuários do SUS

passaram a decidir os rumos da Política Municipal de Saúde de Olinda até o ano 2025,

conferindo a necessária legitimidade no processo de efetivação da política pública de saúde,

permitindo a construção de ações e serviços de saúde mais próximos das necessidades dos

seus municípios.

O Plano encontra-se estruturado em quatro blocos: I - Diagnóstico situacional,

iniciando por um breve histórico do município, a caracterização territorial, a estrutura

populacional e suas características socioeconômicas. No bloco II, descrevem-se as condições

de saúde da população com detalhamento das características de natalidade, mortalidade e do

perfil epidemiológico e sanitário de seus municípios. No III bloco, ressaltam-se os elementos

da gestão da saúde com descrição do modelo de organização do Sistema de Saúde, das redes

de atenção, da vigilância em saúde e do financiamento da saúde. Por fim, apresentam-se as

diretrizes, com seus objetivos, ações e metas para o setor saúde de Olinda para os anos de

2022-2025.

Assim, a Secretaria Municipal de Saúde de Olinda reafirma seu compromisso em

consolidar a política de saúde, com ações e serviços integrais de proteção, promoção e

recuperação da saúde, visando reduzir ou eliminar riscos de doenças e agravos à saúde da

população Olindense.
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1. DIAGNÓSTICO SITUACIONAL

Neste capítulo será apresentado um breve histórico do município de Olinda, suas

características territoriais, demográficas e socioeconômicas, visando embasar os objetivos,

das ações e as metas a serem atingidas ao longo do período de 2022 a 2025.

1.1 BREVE HISTÓRICO

Em 1534, a Coroa portuguesa instituiu o regime de Capitanias Hereditárias. A

Capitania de Pernambuco foi entregue ao fidalgo português Duarte Coelho, que tomou posse

de sua capitania desembarcando, em 9 de março de 1535, na feitoria fundada em 1516, entre

Pernambuco e Itamaracá. Pouco tempo depois, ele seguiu para o sul em busca de um lugar

para se instalar. Encontrou um local estrategicamente ideal, no alto de colinas, onde existia

uma pequena aldeia chamada Marim, pelos índios, instalando aí o povoado que deu origem

a Olinda.

Um sítio protegido pela altura descortinando o mar, com um porto natural formado

pelos arrecifes, água em abundância, terras férteis e fácil de defender, segundo os padrões

militares da época. O local era tão aprazível que, conta-se o nome Olinda foi dado a partir de

uma frase dita por Duarte Coelho: “Ó linda situação para se construir uma vila”. Não se

sabe o dia da fundação de Olinda; sabe-se que o povoado prosperou tanto, que em 1537, já

estava elevado à categoria de vila. Em 12 de março de 1537, Duarte Coelho enviou ao rei de

Portugal, D. João III, o Foral, carta de doação que descrevia todos os lugares e benfeitorias

existentes na Vila de Olinda. Nas praias, a vila foi fortificada para a defesa e do alto das

colinas se expandiu em direção ao mar, ao porto e ao interior onde ficavam os engenhos de

açúcar.

Com o extrativismo do pau-brasil e o desenvolvimento da cultura da cana-de-açúcar,

Olinda tornou-se um dos mais importantes centros comerciais da colônia, enriquecendo a tal

ponto que disputava com a Corte portuguesa em luxo e ostentação. O traçado urbano da vila

configurou-se, ainda no século XVI, com a definição dos caminhos e com a ocupação dos

principais promontórios pelos religiosos. Com a chegada das primeiras ordens religiosas –

carmelitas, em 1580, jesuítas, em 1583, franciscanos, em 1585, e beneditinos, em 1586, foi

feita também a catequização dos índios, de fundamental importância para a conquista

definitiva das terras.
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Em 16 de fevereiro de 1630, a Holanda invadiu Olinda e conquistou Pernambuco.

Tomada à cidade, os holandeses se estabeleceram no povoado e ilhas junto ao porto e

abandonaram Olinda. Em 24 de novembro de 1631, os holandeses incendeiam Olinda, após

retirar os materiais nobres das edificações para construir suas casas em Recife, que começa

então a prosperar sob a administração holandesa. Em 27 de janeiro de 1654, os holandeses

foram expulsos e iniciou-se a lenta reconstrução da Vila de Olinda.

Depois de 1654, não se pode mais mudar o destino do Recife, que passa a ocupar

aquele lugar antes de Olinda. Será o Recife a sede, embora não oficial, e Olinda,

secundarizada, se reconstruirá lentamente, não tendo mais a importância que teve naqueles

anos anteriores a 1630. Mapa de meados do século XIX revela uma cidade, título obtido em

1676, ainda com as mesmas dimensões da antiga vila. É bem verdade que se reconstruíram,

de forma monumental, as suas casas religiosas. O mercantilismo presente no Recife e a

racionalidade daquela nova relação, à luz do novo mundo dos séculos XVI e XVII venceram

afinal. Olinda tem seu futuro traçado diante do crescimento da importância do Recife. O

centro histórico (atual), nesses meados do século XIX, ainda se encontrava envolvido por

propriedades rurais, as maiores, os engenhos, na maioria de fogo morto, os da várzea do

Beberibe, e os menores, os sítios, nas margens do Rio Beberibe e do mar.

Sendo Olinda lugar de moradias e onde estava instalada, desde 1827, a Academia de

Direito, ela adquire certa importância com relação ao lugar de trabalho, o Recife. Mas é o

interesse pelos salutares banhos de mar, recomendados pelos médicos, que lhe dá nova vida.

Nova vida que é bem representada pelo interesse de uma ligação mais rápida, através de um

trem urbano, com o Recife, esta se fez desde a Encruzilhada, por antigo caminho que existia

desde o século XVI.

Devido ao seu grande sítio historio e às suas condições ambientais, recebeu em 1982

o título de Cidade Patrimônio Natural e Cultural da Humanidade pela UNESCO,

fortalecendo o turismo como fonte de recita e a necessidade em preservar seu rico

patrimônio. A cidade ostenta ainda mais três títulos: 1ª Capital Brasileira da Cultura,

Monumento Nacional e Cidade Ecológica.

MENEZES, José Luiz Mota, in Evolução Urbana e Territorial de Olinda: do Descobrimento
aos Tempos Atuais – A Vila de Olinda – 1537-1630.
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1.2 CARACTERIZAÇÃO TERRITORIAL

O município de Olinda situa-se na Região Metropolitana do Recife, estado de

Pernambuco, Região Nordeste do Brasil. Limita-se ao Norte com o município de Paulista, ao

Sul com Recife, ao Leste com o oceano Atlântico, ao Oeste com Paulista e Recife.

Apresenta-se como o menor município em extensão territorial e terceiro maior em porte

populacional da Região Metropolitana do Recife.

Olinda tem uma extensão territorial de 41,300 Km² (IBGE, 2021), e seu território é

subdividido, segundo a Lei nº 5161/99, em 31 bairros e mais a zona rural. Para efeito de

planejamento e gestão, o município também é dividido espacialmente em 10 Regiões

Político-Administrativa (RPA) que se distribuem em três macrorregionais e cinco regionais

de Saúde. (Figura 01)

O território possui 9,73 km² parte da ZEPEC (Zonas Especiais de Proteção Cultural e

Urbanística), com 1,89 km² da ZEPEC 1 (Sítio Histórico) e 7,84 km² do Entorno do Sítio

Histórico. Com área urbanizada de 36,73 km², correspondente a 98% do município e 6,82

km² de área rural, o que faz dela uma cidade eminentemente urbana.

É o menor município em extensão territorial da Região Metropolitana do Recife

apresentando um relevo irregular com inúmeras áreas de morros altos. Apresenta uma

extensa rede hidrográfica com bacias do Rio Beberibe e Paratibe, como pode ser visto na

Figura 2.

18



Figura 01 – Divisão das Macrorregionais e Regionais de Saúde de Olinda por bairro.
Olinda, 2021.

Figura 02 – Mapa de Áreas de Interesse Social – ZEIS – Olinda 2016.

Fonte: Plano Diretor – Secretaria Executiva de Planejamento Urbano
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1.3 ESTRUTURA POPULACIONAL

Como terceira maior cidade de Pernambuco, Olinda possui uma população prevista

em 393.734 habitantes, de acordo com estimativa do Instituto Brasileiro de Geografia e

Estatística (IBGE) para o ano de 2021, com uma taxa de densidade demográfica de 9.360

habitantes por quilômetros quadrados, a maior do Estado de Pernambuco e a sétima maior

do Brasil.

Figura 03– Bairros segundo porte populacional. Olinda, 2010.

A população do município de Olinda é predominantemente urbana, correspondendo

a 98% (36,73 km²), enquanto somente 2,0% (6,68 km²) da população residem em área rural

segundo dados do último senso realizado pelo IBGE (Figura 4).
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Figura 04 – Proporção da população residente em área rural e urbana. Olinda, 1991 - 2020.

Fonte: IBGE – DATASUS

Em relação ao sexo da população, em 2021, 54% da população olindense era

composta de mulheres e 46% por homens, demonstrando predomínio da população

feminina, com uma razão de, aproximadamente, 86 homens para cada 100 mulheres (Tabela

1).

Esse perfil sugere sobre a mortalidade masculina, sobretudo nas faixas etárias jovens

e adultas, decorrentes da maior incidência de óbitos por causas violentas.

Tabela 01 – Estimativa de Distribuição da População Residente por sexo e faixa etária,
Olinda, 2021.

Faixa Etária
Masculino Feminino

Total
n % n %

0 a 4 anos 11.633 6,46 11.100 5,20 22.733

5 a 9 anos 12.327 6,85 11.903 5,57 24.230

10 a 14 anos 13.253 7,36 13.024 6,10 26.277

15 a 19 anos 14.070 7,81 14.524 6,80 28.594

20 a 29 anos 28.907 16,05 30.651 14,35 59.558

30 a 39 anos 27.778 15,43 32.672 15,29 60.450

40 a 49 anos 26.944 14,96 32.250 15,09 59.194

50 a 59 anos 21.789 12,10 27.879 13,05 49.668

60 a 69 anos 13.919 7,73 20.605 9,64 34.524

70 a 79 anos 6.905 3,83 12.624 5,91 19.529
80 anos e
mais 2.543 1,41 6.434 3,01 8.977

Total
180.06

8
100,0

0
213.66

6
100,0

0
393.73

4

Fonte: Estimativas preliminares elaboradas pelo Ministério da Saúde/SVS/DASNT/CGIAE (2000 a 2021).

Ao analisar a distribuição etária da população de Olinda, entre os anos de 2000 e

2021, verifica-se uma importante mudança em seu perfil, com discreta redução de 5,99% da

população de crianças (0 a 9 anos) e de 5,63% de adolescentes (10 a 19 anos) e um ligeiro

incremento na participação das demais faixas etárias, com destaque para os adultos (40 a 59
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anos) e idosos (60 anos e mais), correspondendo a um crescimento de 8,41% e 7,15%,

respectivamente (Figura 05). A figura abaixo evidencia o perfil de transição demográfica

esperado para o período, com aumento contínuo da população mais velha em detrimento das

crianças, adolescentes e jovens.

Figura 05 – Estimativa de Distribuição proporcional da população residente, segundo faixa
etária. Olinda, 2000, 2016 e 2021.

Fonte: IBGE – DATASUS.

Quanto à raça/cor, a maior parte da população olindense declara-se parda,

correspondendo a 52,5%. A população negra (pretos e pardos) representa 61,9% do

município, segundo dados do IBGE para 2010 que caressem de atualização. Os olindenses

que se declararam brancos representaram 36,6%, amarelos representam 1,22% e

indígenas 0,26%, sendo a sua maioria composta por mulheres em todas as etnias abordadas

(Figura 06).

Figura 06– Distribuição proporcional segundo sexo e raça/cor. Olinda, 2010.
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Fonte: IBGE, Censo 2010.

1.3 CARACTERÍSTICAS SOCIOECONÔMICAS

O processo saúde-doença é caracterizado pelas relações do homem com a natureza

(meio ambiente, espaço, território) e com outro homem (através do trabalho e das relações

sociais, culturais e políticas) num determinado espaço geográfico e em determinado tempo

histórico. Assim, a garantia da saúde vai além da esfera das atividades clínico-assistenciais.

Cada vez mais as condições socioeconômicas influenciam diretamente a condição de

adoecimento e morte da população, tendo as determinações sociais da saúde efeitos coletivos

mais complexos de serem eliminados ou controlados, não cabendo apenas ao setor saúde as

condições de garantia da saúde em uma comunidade. A saúde torna-se sinônimo de vida e

não de ausência de doenças, pois envolve múltiplos fatores que determinam a sua perda.

O município de Olinda apresentou melhoras significativas nos últimos anos, ao se

observar o Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM) de 0,735 (Faixa de

IDHM Alto: 0,700 e 0,799), sendo maior que o do Estado de Pernambuco (0,673). Tais

dados são obtidos através do censo gerado pelo Instituto de Geografia e Estatística (IBGE),

foi utilizada as últimas informações publicadas em 2010 devido à falta de atualização pelo

órgão. O IDHM varia de 0,000 até 1,000, onde quanto maior o número, maior o

desenvolvimento humano do município. O indicador é calculado a partir de três fatores

sociais fundamentais: Longevidade, Renda e Educação, como podem ser vistos nas figuras

07 e 08.

Figura 07 – Gráfico comparativo do Índice de Desenvolvimento Humano Municipal –
Olinda, Pernambuco e Brasil – 2010.
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Fonte: UPES/PNUD/FJP.

Figura 08 - Índice de Desenvolvimento Humano Municipal de Olinda por critérios–1991 -

2010.

Fonte: UPES/PNUD/FJP.

Embora a cidade tenha melhorado consideravelmente seu indicador na última

década, a população olindense ainda apresenta muitas demandas para o setor público, além

disso, os dados aqui apresentados são uma média do município, devendo-se considerar as

marcantes desigualdades socioeconômicas no espaço intra-urbano.

Quanto ao PIB per capita, em 2019, era de R$ 14.713,81. Comparado aos demais 185

municípios que compõem o estado de Pernambuco, estava localizado na posição 37º e, em

comparação com o Brasil, sua colocação era de 3.312º de 5.570.
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Quanto ao Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB), através dos

dados fornecidos pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio

Teixeira (INEP) em 2019, o correspondente aos anos iniciais do ensino fundamental chegou

a 5,0; os anos finais do ensino fundamental alcançou uma taxa de 4,4 e a 3ª série do ensino

médio obteve 4,2.

De acordo com o censo escolar em 2021 foram realizadas 7.902 matrículas no ensino

infantil (creche e pré-escolar), 44.255 matrículas no ensino fundamental e 12.110 no ensino

médio (IBGE) (Figura 09).

Figura 09 – Número de Matrículas por Ensino – Olinda/PE de 2017 a 2021.

Fonte: IBGE (2017 a 2021).

Olinda apresenta 56.6% de domicílios com esgotamento sanitário adequado,

41.8% de domicílios urbanos em vias públicas com arborização e 17.9% de domicílios

urbanos em vias públicas com urbanização adequada (presença de bueiro, calçada,

pavimentação e meio-fio) de acordo com dados obtidos através dos últimos censos (IBGE)

que necessitam de atualização para possibilitar informações fidedignas à realidade.

Observa-se que a maioria dos moradores tem como instalação sanitária a rede de

esgoto ou rede pluvial e que a mesma apresentou um incremento de 11,3% ao ser

comparado com demais anos. Destaca-se ainda a proporção de moradores que possuem a

fossa rudimentar como instalação sanitária, que apesar de ter apresentado uma pequena

redução, essa ainda é uma forma muito comum de instalação sanitária presente no
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município, na época pesquisada (Figura 10).

Atualmente 46,04% da população urbana olindense residem em domicílios ligados à

rede de esgotamento sanitário, enquanto o Brasil se encontra com 58,95%, como indica o

Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento (SNIS, 2017).

Figura 10 - Proporção de moradores por tipo de instalação sanitária. Olinda/PE, 1991, 2000

e 2010.

Fonte: IBGE – DATASUS.

Em 2020, o salário médio mensal era de 1.7 salários mínimos. A proporção de

pessoas ocupadas em relação à população total era de 19.3%. Comparando-se aos demais

municípios do estado, ocupava as posições 53º de 185 e 14º de 185, respectivamente. Já na

comparação com cidades do país todo, ficava na posição 3.792º de 5.570 e 1.479º de 5.570,

respectivamente. Considerando domicílios com rendimentos mensais de até meio salário

mínimo por pessoa, tinha 39.7% da população nessas condições, o que o colocava na

posição 179º de 185 dentre as cidades do estado e na posição 2.776º de 5.570 dentre as
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cidades do Brasil.
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2. CONDIÇÕES DE SAÚDE DA POPULAÇÃO

2.1 NATALIDADE

As informações sobre natalidade têm como fonte o Sistema de Informação sobre

Nascidos Vivos (SINASC), cujo documento padrão é a Declaração de Nascido Vivo (DN).

São de competência das Secretarias Municipais de Saúde a coleta desses documentos nas

fontes notificadoras, o processamento e a análise dos dados.

O número de nascidos vivos vem diminuindo nos últimos anos no Brasil, dentro do

processo de transição demográfica vivenciado no país. Em Olinda, houve um

comportamento semelhante com uma queda da taxa bruta de natalidade de 14.7 em 2017

para 12.8 no ano de 2020, com taxas brutas de natalidade, na maior parte do período,

menores que as de Pernambuco (Figura 11).

Figura 11 - Evolução da Taxa Bruta de Natalidade de 2017 a 2021 das mães residentes em

Olinda - PE.

Fonte: SINASC/SIS/DEPI/CVS/SSO/PMO.

Quanto a Taxa Bruta de Natalidade distribuída pelos bairros de Olinda em 2021,

observa-se que os bairros que apresentaram maiores taxas de natalidade são: Rio Doce

(11,2%), Peixinhos (10,8%) e Ouro Preto (8,3%). Dessa forma, nota-se que a distribuição

populacional Olindense mantém-se irregular, com bairros mais adensados que outros. (ver

Tabela 02).
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Tabela 02 - Distribuição dos Nascidos Vivos Segundo Bairro de Residência da Mãe. Olinda

2017 – 2021.

NOME DOS BAIRROS
ANOS

2017 2018 2019 2020 2021
Regional 1 481 466 224 417 405

ALTO DA BONDADE 121 119 69 120 100
ALTO SOL NASCENTE 55 50 21 46 55
CAIXA DAGUA 203 199 85 166 151
PASSARINHO 92 84 33 74 63
SÃO BENEDITO 10 14 16 11 36

Regional 2 1.335 1.198 674 1.113 1.071
AGUAZINHA 147 153 90 145 135
ALTO DA CONQUISTA 86 95 50 79 74
SAPUCAIA 208 173 90 172 194
TABAJARA 260 242 129 215 198
ZONA RURAL 2 1  5 4
AGUAS COMPRIDAS 632 534 315 497 466

Regional 3 1.059 1.066 588 984 975
JARDIM BRASIL 225 258 135 229 213
PEIXINHOS 560 513 318 496 512
SALGADINHO 134 156 77 132 141
SITIO NOVO 73 74 32 61 46
VILA POPULAR 67 65 26 66 63

Regional 4 1.384 1.349 786 1.203 1.179
ALTO DA NAÇÃO 30 31 12 25 27
AMARO BRANCO 58 62 44 49 55
AMPARO 9 10 6 8 7
BONSUCESSO 53 37 26 31 32
BULTRINS 164 166 94 154 112
CARMO 28 18 12 16 23
FRAGOSO 257 259 149 244 274
GUADALUPE 58 53 23 61 53
MONTE 39 33 29 41 48
OURO PRETO 486 491 271 405 391
SANTA TEREZA 51 57 39 32 39
VARADOURO 151 132 81 137 118

Regional 5 1.279 1.347 630 1.110 1.056
BAIRRO NOVO 111 120 48 95 78
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CASA CAIADA 203 199 85 166 151
JARDIM ATLANTICO 340 392 153 298 300
RIO DOCE 625 636 344 551 527

Bairro Ignorado 125 65 13 26 33
Total Geral 5.663 5.491 2.915 4.853 4.719

Fonte: SINASC/SIS/DEPI/CVS/SSO/PMO.

Quanto à faixa etária das mães percebe-se um leve declínio no percentual de mães

adolescentes ao longo dos anos observados, onde houve uma redução de 2,5% entre 2017 e

2020, assim como uma ligeira elevação no número de mães com idade de 40 anos e mais,

representando um acréscimo de 0,8%, como pode ser observado na Tabela 03 e na Figura 12.

Tabela 03 - Nascidos vivos segundo ano de nascimento e faixa etária da mãe. Olinda, 2017 -

2021.

Ano do Nascimento

FAIXA ETÁRIA DA MÃE

Total10-19 20-39a 40 e +  

NV % NV % NV %

2017 1.020 18,0 4.488 79,3 155 2,7 5.663

2018 932 17,0 4.396 80,1 163 3,0 5.491

2019 568 19,5 2.262 77,6 85 2,9 2.915

2020 750 15,5 3.392 69,9 171 3,5 4.853

2021 696 14,7 3.837 81,3 186 3,9 4.719

Total 3.966 16,8 18.915 80,0 760 3,2 23.641

Fonte: SINASC/SIS/DEPI/CVS/SSO/PMO.

Figura 12 - Evolução percentual dos nascidos vivos, segundo faixa etária da mãe. Olinda,

2017 a 2021.

Fonte: SINASC/SIS/DEPI/CVS/SSO/PMO.
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Com referência ao peso das crianças ao nascer observou-se uma ligeira redução no

percentual dos nascidos vivos com baixo peso ao nascer, espcialmente no ano de 2019, como

pode ser visto em detalhe na Tabela 04 abaixo, contribuindo para a redução da média

histórica do município (9,5%).

Tabela 04 - Nascimentos segundo ano e peso ao nascer. Olinda, 2017 - 2021.

Ano do Nascimento
> 2.500 g ≥ 2.500 g

Total
NV % NV %

2017 492 9,7 5.171 91,3 5.663

2018 497 9,1 4.994 90,9 5.491

2019 169 5,8 2.746 94,2 2.915

2020 436 9 4.417 91 4.853

2021 432 9,2 4.287 90,8 4.719

Total 2.026 8,6 21.615 91,4 23.641

Fonte: SINASC/SIS/DEPI/CVS/SSO/PMO.

No que diz respeito à escolaridade das mães, notou-se que nos anos de 2017 a 2021,

o maior percentual de nascidos vivos foi de mães de 9 a 11 anos de estudo, enquanto a

menos frequência corresponde às mães de 1 a 3 anos de escolaridades, como pode ser

observado na Tabela 05. Esta diminuição característica na proporção de nascimentos em

mães com baixa escolaridade é uma tendência observada em todas as regiões do Brasil.

Tabela 05 - Nascidos vivos segundo ano de nascimento e escolaridade da mãe em anos de
estudo. Olinda, 2017 - 2021.

Ano do
Nascimento

Escolaridade da mãe em anos de estudo

Total
Nenhum

a 01-03 4-7 8 - 11 12 e+ Ign

NV % N
V % NV % NV % NV % N

V %

2017 11 0,2 10
6

1,
9 937 16,

5 3.370 59,
5

1.10
3

19,
5 99 1,

7 5.663

2018 15 0,3 10
6

1,
9 878 16,

0 3.272 59,
6

1.13
6

20,
7 56 1,

0 5.491

2019 14 0,5 62 2,
1 618 21,

2 1.722 59,
1 419 14,

4 62 2,
1 2.915

2020 8 0,2 84 1,
7 792 16,

3 2.841 58,
5 931 19,

2
17
5

3,
6 4.853

2021 11 0,2 60 1,
3 710 15,

0 2.774 58,
8 974 20,

6
16
9

3,
6 4.719
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Total 59 0,2 41
8

1,
8

3.93
5

16,
6

13.97
9

59,
1

4.56
3

19,
3

56
1

2,
4

23.64
1

Fonte: SINASC/SIS/DEPI/CVS/SSO/PMO.

Quanto à prematuridade dos nascidos vivos observa-se a ampliação no número de

casos, com motivações diversas, mas que também pode ser atribuída à idade das mães e

qualidade do pré-natal e parto, como pode ser visto na Figura 13.

Figura 13 – Percentual de Nascidos vivos prematuros por ano. Olinda 2017 - 2021.

Fonte: SINASC/SIS/DEPI/CVS/SSO/PMO.

2.2 MORBIMORTALIDADE EM OLINDA

Os dados referentes à situação de morbidade do município de Olinda são

provenientes do Sistema de Informação de Agravos Notificáveis (SINAN). Nele estão

registradas as doenças (enfermidade ou estado clínico que ocasiona dano aos seres

humanos) e agravos (dano a integridade física ou mental do indivíduo) de notificação

compulsória como preconiza o Ministério da Saúde.

Tabela 06 - Número de notificações e confirmações de doenças e agravos de notificação
compulsória. Olinda, 2018.

DOENÇAS E AGRAVOS Notificados Confirmados

ACIDENTE DE TRABALHO COM EXPOSICAO A MATERIAL
BIOLOGICO 4 0
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ACIDENTE POR ANIMAIS PECONHENTOS 988 988
BOTULISMO 3 0
CAXUMBA [PAROTIDITE EPIDEMICA 39 17
COQUELUCHE 44 24
DOENÇA DE CHAGAS AGUDA 0 0
DIFTERIA 0 0
ESPOROTRICOSE 35 31
ESQUISTOSSOMOSE 23 23
DENGUE 1018 228
FEBRE DE CHIKUNGUNYA 131 28
DOENÃA AGUDA PELO VÍRUS ZIKA 6 0
INTOXICACAO EXOGENA 457 337
LEISHMANIOSE TEGUMENTAR AMERICANA 0 0
LEISHMANIOSE VISCERAL 1 0
LEPTOSPIROSE 95 16
MALARIA 4 1
MENINGITE 98 87
SARAMPO 4 0
TOXOPLASMOSE 2 0
TOXOPLASMOSE CONGENITA 1 1
VARICELA 160 149
AIDS ADULTO 349 349
AIDS CRIANÇA 2 2
CRIANCA EXPOSTA HIV 42 42
GESTANTE HIV 36 36
ATENDIMENTO ANTI-RABICO 3312 3312
HANSENIASE 167 167
HEPATITES VIRAIS 52 52
LER DORT 1 1
SÍFILIS CONGÊNITA 134 134
SIFILIS EM GESTANTE 216 216
SIFILIS NAO ESPECIFICADA 500 500
TUBERCULOSE 292 292
VIOLENCIA INTERPESSOAL/AUTOPROVOCADA 699 699

TOTAL 8915 7732
Fonte: Sinan Net/Sinan Online/Programa de Controle da Esquistossomose (PCE)-SMS-Olinda.

Observa-se que o atendimento antirrábico no ano de 2018 foi o agravo que mais foi

notificado com 3.312 registros, correspondendo a 36,8% do total de doenças e agravos

notificáveis nesse ano, seguido de animais peçonhentos com 1.063 (11,8%). Dengue é a

doença com maior número de notificação no ano em questão apresentando 1.018 (11,3%)

registros, seguido de sífilis não especificada com 500 (5,5%) notificação/confirmação e

AIDS adulto com 349 (3,8%) notificação/confirmação. Quanto aos casos confirmados

destaca-se a sífilis não especificada apresentando 500 casos, tendo um Coeficiente de

Detecção (CD) de 127,6 para 1000/nascidos vivos, seguido de AIDS adulto com 349 casos e
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um CD de 89,1/100.000 habitantes e tuberculose apresentando 292 casos com CD

74,5/100.000 habitantes. (Tabela 06 e 10).

Destaca-se que no ano em questão, o botulismo, foi notificado uma única vez no

município, sendo descartado. Vale ressaltar que entre os casos de animais peçonhentos 91%

foi de acidente por escorpião.

No ano de 2019, observa-se que dengue foi a doença que mais teve notificação com

2.338 (26,2%) registros tendo um aumento de 134% de notificações em relação a 2018. Em

relação aos agravos, antirrábica foi a mais notificada com 2.336 (26,2%) e mesmo

mantendo-se entre o agravo com maior notificação, apresentou queda na notificação de

29,5% em relação a 2018, o que pode indicar uma diminuição de animais agressores que

venham apresentar risco de desenvolver a doença na população.

Algumas doenças e agravos apresentaram diminuição de confirmação da notificação,

são elas: atendimento antirrábico, queda de 29,5%, apesar de ser o agravo com o maior CD

(595,1/100.000 hab.); acidentes por animais peçonhentos, queda de 45,1%, prevalecendo o

acidente por escorpião em 90,9% dos casos notificados; sífilis não especificada queda de

28%; febre do chikungunya, queda de 25%; sífilis em gestante, queda de 21,8%; hanseníase,

queda de 9%; sífilis congênita, queda de 43,3%; varicela, queda de 67,8%; gestante HIV,

queda de 11,1%; esporotricose, queda de, 51,6%; esquistossomose, queda de 56,2%,

caxumba, queda de 11,8%.

Entre as que tiveram aumento de confirmação foram: dengue, aumento de 184,6%,

tendo o maior CD (165,4/100.00 habitantes) entre as doenças; violência

interpessoal/autoprovocada, com um aumento de 9,2%; Intoxicação exógena, aumento de

21,1%; AIDS adulto, aumento de 9,2%; tuberculose aumento de 2,3%; leptospirose,

aumento de 2,4%; coqueluche, aumento de 70,8%; hepatites virais, aumento de 30,8%;

criança exposta ao HIV, aumento de 11,1%; sarampo, doença de chagas aguda, malária

doença aguda pelo vírus zika, leishmaniose visceral e americana, ambas com aumento de

100%. (Tabela 07 e 09).

Nesse ano, tivemos um surto de chagas e sarampo em Pernambuco com pacientes de

Olinda acometidos pelas doenças, justificando o aumento de confirmações e de taxa de

detecção. Ocorreu também um caso confirmado de difteria, sendo essa doença, notificada no

município de Olinda, seis vezes em períodos diferentes e apenas esse caso confirmado.

Tabela 07 - Número de notificações, confirmações e percentual de notificação e
confirmação das doenças e agravos de notificação compulsória. Olinda, 2019.
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DOENÇAS E AGRAVOS Notificado
s

Variação
Notificados (%) Confirmados

Variação
Confirmados (%)

ACIDENTE DE TRABALHO COM
EXPOSICAO A MATERIAL

BIOLOGICO 4 0,0 0 0,0

ACIDENTE POR ANIMAIS
PECONHENTOS 542 -45,1 542 -45,1

CAXUMBA [PAROTIDITE
EPIDEMICA] 18 -53,8 15 -11,8

COQUELUCHE 74 68,2 41 70,8
DOENÇA DE CHAGAS AGUDA 16 100,0 9 100,0

DIFTERIA 1 100,0 1 100,0
ESPOROTRICOSE 30 -14,3 15 -51,6

ESQUISTOSSOMOSE 19 -17,4 10 -56,5
DENGUE 2388 134,6 649 184,6

FEBRE DE CHIKUNGUNYA 210 60,3 21 -25,0
DOENÃA AGUDA PELO VÍRUS ZIKA 7 16,7 3 300,0

INTOXICACAO EXOGENA 543 18,8 408 21,1
LEISHMANIOSE TEGUMENTAR

AMERICANA 1 100,0 1 100,0
LEISHMANIOSE VISCERAL 5 400,0 2 100,0

LEPTOSPIROSE 131 37,9 33 106,3
MALARIA 8 100,0 8 700,0

MENINGITE 94 -4,1 70 -19,5
SARAMPO 19 375,0 10 100,0

TOXOPLASMOSE 0 -100,0 0 100,0
TOXOPLASMOSE CONGENITA 1 0,0 1 0,0

VARICELA 50 -68,8 48 -67,8
AIDS ADULTO 381 9,2 381 9,2
AIDS CRIANÇA 2 0,0 2 0,0

CRIANCA EXPOSTA HIV 46 9,5 46 9,5
GESTANTE HIV 32 -11,1 32 -11,1

ATENDIMENTO ANTI-RABICO 2336 -29,5 2336 -29,5
HANSENIASE 152 -9,0 152 -9,0

HEPATITES VIRAIS 68 30,8 68 30,8
LER DORT 0 -100,0 0 -100,0

SÍFILIS CONGÊNITA 76 -43,3 76 -43,3
SIFILIS EM GESTANTE 169 -21,8 169 -21,8

SIFILIS NAO ESPECIFICADA 360 -28,0 360 -28,0
TUBERCULOSE 299 2,4 299 2,4

VIOLENCIA
INTERPESSOAL/AUTOPROVOCADA 763 9,2 763 9,2

TOTAL 8845

Fonte: Sinan Net/Sinan Online/Programa de Controle da Esquistossomose (PCE)-SMS-Olinda.

No ano de 2020, observa-se que dengue foi a doença que mais teve notificação

com 912 (19,2%) apesar de apresentar queda nas notificações de 61,8% em relação a

2019. Em relação aos agravos, antirrábica foi a mais notificada com 700 (14,8%) e mesmo
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mantendo-se entre o agravo com maior notificação, apresentou queda na notificação 70%

em relação a 2019.

Algumas doenças e agravos apresentaram diminuição de confirmação da

notificação, são elas: dengue, com queda de 75,3%; atendimento antirrábico, com queda

de 70%; violência interpessoal/autoprovocada, com queda de 70%; intoxicação exógena

com queda 19,6%; acidente por animais peçonhentos com queda de 37,1%; sífilis não

especificada, com queda de 15,6%; tuberculose, com queda de 6,7%; AIDS adulto, com

queda de 43,3%; hanseníase, com queda de 46,1%; meningite com queda de 40%;

hepatites virais, com queda de 50%; criança exposta HIV, com queda de 28,3%;

leptospirose, com queda de 87,9%; gestante HIV, com queda de 34,4%; varicela com

queda 85,4%; coqueluche com queda de 92,7%; leishmaniose visceral com queda d e50%;

esquistossomose, com queda de 80%; sarampo, com queda de 80%; caxumba com queda

de 86,7%; malária, com queda de 87,5%. 6%; tuberculose com queda de 6,7%; AIDS

adulto com queda de 43,3%; hanseníase com queda de 46,1%; meningite, com queda de

51,1%; hepatites virais, com queda de 50%; criança exposta HIV, com queda de 28,3%;

leptospirose com queda de 77,1%; esporotricose, com queda de 30%; gestante HIV com

queda de 34,4%; varicela, com queda de 82%; coqueluche com queda de 90,5%;

leishmaniose visceral com queda de 20%; esquistossomose com queda de 84,2%;

sarampo, com queda de 84,2%; caxumba com queda de 88,9%.

Entre as que tiveram aumento de confirmação foram: febre do chikungunya, com

aumento de 314,3%; esporotricose, com aumento de 6,7%; toxoplasmose e toxoplasmose

congênita, ambas com aumento de 100%. Percebe-se que no ano de 2020 a maioria das

doenças apresentaram uma queda no total de confirmação de casos, tendo uma queda no

total de notificação geral de 46,4% em relação ao ano de 2019. Tal situação, se deve ao

fato de estarmos vivenciando no ano em questão a pandemia do COVID-19, impactando

nas notificações (Tabela 08 e 09).

Tabela 08 - Número de notificações, confirmações e percentual de notificação e
confirmação das doenças e agravos de notificação compulsória. Olinda, 2020.

DOENÇAS E AGRAVOS Notificados Variação
Notificados
(%)

Confirmados Variação
Confirmados
(%)

ACIDENTE POR ANIMAIS
PECONHENTOS 369,0 -27,9 369,0 -37,1
CAXUMBA 2,0 -88,9 2,0 -86,7
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COQUELUCHE 7,0 -90,5 3,0 -92,7
DOENÇA DE CHAGAS AGUDA 0,0 -100,0 0,0 -100,0
DIFTERIA 0,0 -100,0 0,0 -100,0
ESPOROTRICOSE 21,0 -30,0 16,0 6,7
ESQUISTOSSOMOSE 3,0 -84,2 2,0 -80,0
DENGUE 912,0 -61,8 160,0 -75,3
FEBRE DE CHIKUNGUNYA 367,0 74,8 87,0 314,3
DOENÇA AGUDA PELO VÍRUS ZIKA 52,0 642,9 3,0 0,0
INTOXICACAO EXOGENA 445,0 -18,0 328,0 -19,6
LEISHMANIOSE TEGUMENTAR
AMERICANA 1,0 0,0 1,0 0,0
LEISHMANIOSE VISCERAL 4,0 -20,0 1,0 -50,0
LEPTOSPIROSE 30,0 -77,1 4,0 -87,9
MALARIA 1,0 -87,5 1,0 -87,5
MENINGITE 46,0 -51,1 42,0 -40,0
SARAMPO 3,0 -84,2 2,0 -80,0
TOXOPLASMOSE 6,0 600,0 2,0 100,0
TOXOPLASMOSE CONGENITA 2,0 100,0 2,0 100,0
VARICELA 9,0 -82,0 7,0 -85,4
AIDS ADULTO 216,0 -43,3 216,0 -43,3
AIDS CRIANÇA 3,0 50,0 3,0 50,0
CRIANCA EXPOSTA HIV 33,0 -28,3 33,0 -28,3
GESTANTE HIV 21,0 -34,4 21,0 -34,4
ATENDIMENTO ANTI-RABICO 700,0 -70,0 700,0 -70,0
HANSENIASE 82,0 -46,1 82,0 -46,1
HEPATITES VIRAIS 34,0 -50,0 34,0 -50,0
SÍFILIS CONGÊNITA 96,0 26,3 96,0 26,3
SIFILIS EM GESTANTE 182,0 7,7 182,0 7,7
SIFILIS NAO ESPECIFICADA 304,0 -15,6 304,0 -15,6
TUBERCULOSE 279,0 -6,7 279,0 -6,7
VIOLENCIA
INTERPESSOAL/AUTOPROVOCADA 507,0 -33,6 507,0 -33,6
TOTAL 4737 -46,4

Fonte: Sinan Net/Sinan Online/Programa de Controle da Esquistossomose (PCE) SMS-Olinda.

Tabela 09 - Número de confirmações e coeficiente de detecção (CD) das doenças e
agravos de notificação compulsória. Olinda, 2018-2020.

DOENÇAS E AGRAVOS

2018 20
19

202
0

Confirmado
s CD Confirmado

s CD Confirmado
s CD

ACIDENTE POR
ANIMAIS 988 252,1 499 127,1 314 79,9
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PECONHENTOS
CAXUMBA 17 4,3 15 3,8 2 0,5
COQUELUCHE 24 6,1 41 10,4 3 0,8
DOENÇA DE CHAGAS AGUDA 0 0,0 9 2,3 0 0,0
DIFTERIA 0 0,0 1 0,3 0 0,0
DOENCA DE
CREUTZFELDT-JACOB 1 0,3 1 0,3 0 0,0
ESPOROTRICOSE 31 7,9 15 3,8 16 4,1
ESQUISTOSSOMOSE 23 5,9 10 2,5 2 0,5
DENGUE 228 58,2 649 165,4 160 40,7
FEBRE DE CHIKUNGUNYA 28 7,1 21 5,4 87 22,1
DOENÇA AGUDA PELO VÍRUS
ZIKA 0 0,0 3 0,8 3 0,8

INTOXICACAO EXOGENA 0 0,0 408 104,0 328 83,4
LEISHMANIOSE
TEGUMENTAR AMERICANA 0 0,0 1 0,3 1 0,3
LEISHMANIOSE VISCERAL 0 0,0 2 0,5 1 0,3
LEPTOSPIROSE 16 4,1 33 8,4 4 1,0
MALARIA 1 0,3 8 2,0 1 0,3
MENINGITE 87 22,2 70 17,8 42 10,7
PARALISIA FLACIDA
AGUDA POLIOMIELITE 0 0,0 0 0,0 0 0,0
SARAMPO 0 0,0 10 2,5 2 0,5
TOXOPLASMOSE 0 0,0 0,0 2 0,5
TOXOPLASMOSE CONGENITA 1 0,3 1 0,3 2 0,5
VARICELA 149 38,0 48 12,2 7 1,8
AIDS ADULTO 349 89,1 381 97,1 216 54,9
AIDS CRIANÇA 2 0,5 2 0,5 3 0,8
CRIANCA EXPOSTA HIV 42 10,7 46 11,7 33 8,4
GESTANTE HIV** 36 6,6 32 6,1 21 4,3
ATENDIMENTO ANTI-RABICO 3312 845,3 2336 595,2 700 178,1
HANSENIASE 167 42,6 152 38,7 82 20,9
HEPATITES VIRAIS 52 13,3 68 17,3 34 8,6
LER DORT 1 0,3 0 0,0 0 0,0
SIFILIS CONGENITA** 134 24,4 76 14,4 96 19,8
SIFILIS EM GESTANTE** 216 39,3 169 32,1 182 37,5
SIFILIS NAO ESPECIFICADA 500 127,6 360 91,7 304 77,3
TUBERCULOSE 292 74,5 299 76,2 279 71,0
VIOLENCIA
INTERPESSOAL/AUTOPROVOCAD
A 699 178,4 763 194,4 507 129,0

Fonte: Sinan Net/Sinan Online/Programa de Controle da Esquistossomose (PCE)-SMS-Olinda.

Nota: Para as notificações de sífilis congênita, sífilis em gestante, e gestante HIV+, a

detecção foi calculada por 1.000 nascidos vivos. As demais doenças e agravos, o cálculo

foi por 100.000 habitantes.
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2.2.1 – MORTALIDADE GERAL

De acordo com a Tabela 5, as principais causas de morte em Olinda são

respectivamente: doenças do aparelho circulatório, neoplasias, doenças do aparelho

respiratório e causas externas de morbidade e mortalidade.

Tabela 10 - dos óbitos (absoluta e percentual) e Taxa de mortalidade por Capítulo da
CID-10 segundo ano do óbito. Olinda, 2018 - 2020.
Causa (Cap CID 10) 2018 2019 2020

Óbito % TM Óbito % TM Óbito % TM

IX. Doenças do aparelho circulatório 811 32,7 207,0 897 36,2 228,5 773 31,2 196,6

II. Neoplasias (tumores) 499 33,6 127,3 515 34,7 131,2 472 31,8 120,1
X. Doenças do aparelho respiratório 394 32,5 100,6 408 33,7 104,0 410 33,8 104,3
I. Algumas doenças infecciosas e
parasitárias 177 17,5 45,2 151 14,9 38,5 685 67,6 174,3
XX. Causas externas de morbidade e
mortalidade 338 33,8 86,3 345 34,5 87,9 318 31,8 80,9
IV. Doenças endócrinas nutricionais e
metabólicas 176 29,8 44,9 184 31,2 46,9 230 39,0 58,5

XI. Doenças do aparelho digestivo 180 37,0 45,9 158 32,5 40,3 148 30,5 37,6

XIV. Doenças do aparelho geniturinário 120 33,9 30,6 115 32,5 29,3 119 33,6 30,3
VI. Doenças do sistema nervoso 73 29,2 18,6 77 30,8 19,6 100 40,0 25,4
XVI. Algumas afec originadas no período
perinatal 79 33,8 20,2 77 32,9 19,6 78 33,3 19,8
XVIII.Sint sinais e achad anorm ex clín e
laborat 25 15,4 6,4 20 12,3 5,1 117 72,2 29,8

V. Transtornos mentais e comportamentais 20 20,6 5,1 22 22,7 5,6 55 56,7 14,0
XII. Doenças da pele e do tecido subcutâneo 19 19,8 4,8 43 44,8 11,0 34 35,4 8,6
XVII.Malf cong deformid e anomalias
cromossômicas 29 33,0 7,4 29 33,0 7,4 30 34,1 7,6
XIII.Doenças sist osteomuscular e tec
conjuntivo 17 32,1 4,3 22 41,5 5,6 14 26,4 3,6
III. Doenças sangue órgãos hemat e transt
imunitár 11 35,5 2,8 11 35,5 2,8 9 29,0 2,3
XV. Gravidez parto e puerpério 2 22,2 0,5 2 22,2 0,5 5 55,6 1,3

Total 2970 100 758,0 3076 100 783,7 3597 100 915,0
Fonte: SIM/SIS/DEPI/DVS/SSO/PMO
*TM=taxa de mortalidade por 100.000 habitantes.

No município as doenças do aparelho circulatório mantêm os maiores risco de

mortalidade para os residentes durante o período analisado. O município apresentou em

2020 um aumento de risco para as doenças Infecciosas e Parasitárias que saiu de 45,2 para

174,3 por 100.000 hab., saindo de 6º lugar em anos anteriores para 2º lugar, com advento

da Pandemia do coronavírus. Nota-se também um aumento considerável da taxa de

mortalidade de causa mal definidas de 6,4 para 29,8 por 100.000 habitantes.

Tabela 11 - Óbitos (absoluta e percentual) e Taxa de mortalidade por Capítulo da CID-10
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segundo ano do óbito.  Olinda, 2018 a 2020.

Causa (CID10 BR)
2018 2019 2020

Óbito % TM Óbito % TM Óbito % TM
Doencas isquemicas do
coracao 298 35,0 76,1 342 40,2 87,1 211 24,8 53,7
Doencas
cerebrovasculares 221 31,0 56,4 258 36,2 65,7 234 32,8 59,5
Infarto agudo do miocardio 222 35,6 56,7 262 42,0 66,8 140 22,4 35,6

Outras doencas cardiacas 136 35,5 34,7 128 33,4 32,6 119 31,1 30,3
Doencas hipertensivas 77 23,5 19,7 83 25,3 21,1 168 51,2 42,7
Rest doencas do aparelho
circulatorio 69 38,5 17,6 76 42,5 19,4 34 19,0 8,6

Fonte: SIM/SIS/DEPI/DVS/SSO/PMO
*TM=taxa de mortalidade por 100.000 habitantes.

2.2.2 – MORTALIDADE INFANTIL E MATERNA

A taxa de mortalidade infantil e a razão de mortalidade materna são importantes

indicadores que dizem respeito às condições de vida e saúde de uma população. A sua

diminuição é o reflexo do aumento do acesso aos serviços de saúde, principalmente de

serviços da atenção primária, através do aumento da cobertura da ESF, com

monitoramento das crianças de risco e oferta de pré-natal de qualidade.

A mortalidade materna é um indicador sensível à qualidade de vida de uma

população e dos serviços prestados de saúde, pois se refere a mortes precoces, evitáveis,

que em sua quase totalidade atingem as mulheres com menor acesso aos bens e serviços,

configurando-se como uma grave violação dos direitos humanos das mulheres.

Morte materna é a morte de uma mulher ocorrida durante a gravidez, aborto, parto ou

ate 42 dias após o parto ou aborto, independente da duração ou da localização da gravidez,

atribuídas a causas relacionadas ou agravadas pela gravidez ou por medidas relacionadas a

ela.

Assim como a mortalidade infantil apresentou uma redução no período observado

(2018 a 2020), sugerindo melhoria no acesso e qualidade do pré-natal e melhorias nas

condições de vida das crianças menores de um ano.

Figura 14 - Taxa de mortalidade infantil, segundo ano do óbito. Olinda, 2018 a 2020.
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Fonte: SIM/SIS/DEPI/DVS/SSO/PMO.

Quando se analisa o comportamento da Razão de Mortalidade Materna (RMM) do

município constata-se decréscimo nos últimos triênios, passando de 110,6 óbitos por

100.000 nascidos vivos no período de 2004 a2006 para 38,4 entre 2013 a 2015, com uma

redução de 65% (Figura 15). Apesar dessa importante redução dos últimos anos, esse

indicador ainda encontra-se em patamares elevados, especialmente por ser considerado um

“marcador” de qualidade da assistência materno-infantil. Em 2016, ocorreram 2 óbitos

maternos.

Figura 15 - Número de óbitos maternos e razão de mortalidade materna. Olinda, 2004 a
2015.

2.2.4– MORBIMORTALIDADE HOSPITALAR

No período de 2015 a 2022, houve uma média anual de 9.210 internações de

residentes de Olinda. Embora tenha apresentado uma discreta redução das hospitalizações

entre os anos (2015-2022), o grupo de gravidez, parto e puerpério, apresenta a maior

proporção de causas de internamento em Olinda que em 2021 chegou a 15,77% das

internações. Concomitantemente, observa-se certa similaridade proporcional entre as

Doenças do Aparelho Circulatório (9,96%) e Neoplasias (9,28%).

Aparecem como fator também importante de internação as Lesões, envenenamento

e algumas outras conseqüências de causas e as Doenças do Aparelho Digestivo, 9,28% e

7,77% respectivamente e ao longo dos anos de 2015 a 2021.
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Tabela 12 – Número de internações hospitalar por grupos de causas, em residentes. Olinda,
2015 a 2021.

Lista Morb  CID-10 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Total
01 Algumas doenças infecciosas e
parasitárias 2025 2347 2276 2202 2374 3101 4861 19186

02 Neoplasias (tumores) 2202 2357 2571 2507 2819 2202 2496 17154
03 Doenças sangue órgãos hemat e transt
imunitár 196 212 250 246 260 205 243 1612

04 Doenças endócrinas nutricionais e
metabólicas 636 670 657 644 578 404 445 4034

05 Transtornos mentais e comportamentais 261 347 270 321 558 686 659 3102

06 Doenças do sistema nervoso 647 629 758 878 1099 834 913 5758

07 Doenças do olho e anexos 167 167 190 160 184 135 218 1221

08 Doenças do ouvido e da apófise mastóide 48 56 38 36 52 27 31 288

09 Doenças do aparelho circulatório 3111 2773 2951 3077 3059 2306 2679 19956

10 Doenças do aparelho respiratório 2025 2044 2149 1851 2270 1250 1441 13030

11 Doenças do aparelho digestivo 2050 1796 1945 2204 2553 1875 2089 14512

12 Doenças da pele e do tecido subcutâneo 987 906 953 842 784 588 722 5782
13 Doenças sist osteomuscular e tec
conjuntivo 424 426 334 385 380 298 322 2569

14 Doenças do aparelho geniturinário 1442 1431 1520 1404 1556 1306 1385 10044

15 Gravidez parto e puerpério 4865 4867 4995 4965 5007 4321 4240 33260
16 Algumas afec originadas no período
perinatal 619 638 520 555 496 548 659 4035

17 Malf cong deformid e anomalias
cromossômicas 174 186 210 189 190 125 141 1215

18 Sint sinais e achad anorm ex clín e laborat 380 417 683 571 488 401 420 3360
19 Lesões enven e alg out conseq causas
externas 2837 2664 2660 2710 2626 2456 2437 18390

20 Causas externas de morbidade e
mortalidade 3 0 0 0 0 0 0 3

21 Contatos com serviços de saúde 544 624 560 472 574 345 491 3610

Total
2564

3
2555

7
2649

0
2621

9
2790

7
2341

3
2689

2 182121

Fonte: SIH/SUS –Datasus.

A faixa etária de maior incidência de internação em residentes de Olinda, no ano de

2021, foi a entre 20 a 29 anos (3982), onde as gestações podem ter uma parcela de

influência nestes resultados. Em seguida observa-se a faixa entre 50 a 59 anos (3784)

podendo estar diretamente ligado às consequências da pandemia de COVID-19 sobre o

sistema de saúde (Figura 26).
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Figura 26 – Número de internações por faixa etária. Olinda, 2021.

Fonte: SIH/SUS – DATASUS.

Quanto ao caráter do atendimento hospitalar, observa-se no período de 2015 a 2021

um grande predomínio das urgências, representando em torno de 75% em média no período.

Entre os anos 2015 a 2021 percebe-se que o padrão de procedimentos eletivos e de urgência

se mantém de maneira contínua.

Tabela 13 – Número de Internações por Caráter atendimento, Olinda de 2015 a 2022.

Caráter atendimento 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Total
Eletivo 6763 6068 6374 7011 7748 5783 5996 45743
Urgência 19261 19778 20395 19513 20420 17681 20890 137938
Outros tipo de acidente de trânsito 1 3 7 3 58 145 127 344
Out tp lesões e envenen por agent
quím físicos 7 17 11 7 15 15 7 79
Total 26032 25866 26787 26534 28241 23624 27020 184104

Fonte: Ministério da Saúde - Sistema de Informações Hospitalares do SUS (SIH/SUS).

Outro indicador relevante é a proporção de Internações por Condições Sensíveis à

Atenção Básica (ICSAB), que se relaciona com a capacidade de resolução da Atenção

Primária ao identificar áreas passiveis de melhorias enfatizando problemas de saúde que

necessitam de maior enfrentamento com melhor organização entre os níveis assistenciais.

No período de 2015 a 2022 as Pneumonias bacterianas aparecem como a mais
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incidente causa de internação, seguido pelas Doenças evitáveis por imunização e outras DIP

(doenças infecciosas e parasitárias), como pode ser visto em detalhamento na Tabela 14.

Vale ressaltar também as internações provocadas por Diabetes Mellitus e Bronquites, que

atingiram valores semelhantes dentre o total de internações evitáveis.

Tabela 14 - Morbidade Hospitalar do SUS - por local de residência - Olinda/PE 2015 - 2021.

Sensíveis At.Bas.1 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Total
1. Doenças evitaveis por imuniz e
outras DIP 112 148 87 93 100 92 78 710
2. Gastroenterites infecciosas e
complicações 29 28 9 19 20 9 1 115
3. Anemia 2 0 0 0 0 0 0 2
4. Deficiências nutricionais 2 2 2 1 1 0 0 8
5. Infecções de ouvido, nariz e
garganta 0 0 0 4 0 0 0 4
6. Pneumonias bacterianas 243 187 271 289 311 136 91 1528
7. Asma 0 3 0 11 26 56 13 109
8. Bronquites 80 50 33 45 19 1 2 230
9. Hipertensão 14 50 25 34 23 47 40 233
11.Insuficiencia cardiaca 6 4 0 0 3 2 3 18
12.Diabetes Mellitus 15 35 39 54 38 33 27 241
13.Epilepsias 0 0 0 0 0 0 93 93
14.Infecções no rim e trato
urinário 22 18 19 35 28 15 20 157
15.Infecções da pele e tecido
subcutâneo 0 3 2 32 2 1 5 45
16.Doenças infec. de órgãos
pélvicos femininos 7 1 0 0 7 3 4 22
17.Síndrome da Rubéola
Congênita 3 0 0 22 0 0 0 25
TOTAL POR ANO 535 529 487 639 578 395 377 3540
PERCENTUAL POR ANO (%) 2,1 2,0 1,8 2,4 2,0 1,7 1,4
Fonte: Ministério da Saúde – Sistema de Informações Hospitalares do SUS (SIH/SUS).

Entre os anos de 2015 para 2021 observou-se uma redução de 0,7% nessas

internações, passando de 2,1 para 1,4% (Figura 17), e demonstrando um padrão de redução

ao longo dos anos de 2018 a 2021.

44



Figura 17 – Percentual de internação por causas sensíveis à Atenção Básica. Olinda de 2015

a 2021.

Fonte: Ministério da Saúde - Sistema de Informações Hospitalares do SUS (SIH/SUS).

2.3 DOENÇAS E AGRAVOS NÃO TRANSMISSÍVEIS (DANT)

Atualmente as condições crônicas são responsáveis por 60% de todo o ônus

decorrente de doenças no mundo. As doenças crônicas não transmissíveis constituem um

problema de saúde de grande magnitude, correspondendo a 72% das causas de mortes.

Em Olinda as doenças do aparelho circulatório, as neoplasias e as enfermidades do

aparelho respiratório são as principais causas de morte, responsáveis por 30% dos óbitos

em 2017. Ressaltando-se ainda a elevação da taxa de mortalidade prematura (<70 anos)

pelo conjunto das quatro principais doenças crônicas não transmissíveis (doenças do

aparelho circulatório, câncer, diabetes e doenças respiratórias crônicas) nos últimos anos,

representando 28% dos óbitos ocorridos em 2015.

Considerando o desafio de ampliar a promoção da saúde, a prevenção de doenças e

de qualificar o cuidado às pessoas com doenças crônicas, essa RAS tem enfoque em quatro

temas, por serem epidemiologicamente mais relevantes, são eles: as doenças

renocardiovasculares e metabólicas (hipertensão arterial sistêmica, diabetes mellitus e

insuficiência renal crônica), a obesidade, o câncer e as doenças respiratórias.
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O elemento essencial para garantir a qualidade da atenção a essa população é a

mudança no processo de trabalho das equipes, em todos os pontos de atenção, desde a

Atenção Básica passando pela especializada, pela urgência e pelo cuidado hospitalar e

domiciliar. Esse processo implica a incorporação de tecnologias e de gestão do cuidado

para atenção integral e longitudinal e também a articulação de ações e serviços para a

constituição de linhas de cuidado em toda a rede.

As doenças crônicas não transmissíveis (DCNT) são doenças multifatoriais que se

desenvolvem no decorrer da vida e são de longa duração. Atualmente, elas são

consideradas um sério problema de saúde pública já que há uma tendência do seu

crescimento pelo envelhecimento da população e porque são responsáveis por 63% das

mortes no mundo, segundo estimativas da Organização Mundial de Saúde.

Em Olinda, as doenças do aparelho circulatório representam 30% dos óbitos em

2016, onde agregadas asneoplasias e as enfermidades do aparelho respiratório e as doenças

metabólicas representaram 66% dos óbitos, sendo estas as principais causas de morte no

município.

A taxa de mortalidade prematura (< 70 anos) pelo conjunto das quatro principais

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

doenças respiratórias crônicas) apresentou um discreto aumento entre os anos de 2012 e

2013. Vale ressaltar que a meta nacional e municipal é a redução de 2% ao ano desse

indicador, considerando a magnitude das DCNT no país, que vem sendo alcançado nos

últimos anos (Figura 18).

Figura 18 - Taxa de Mortalidade Prematura (<70anos) por 100.000 habitantes pelo conjunto
das DCNT. Olinda, 2009-2017.
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Fonte: Sispacto.

2.3.1 - Doenças do Aparelho Circulatório:

O percentual de internação hospitalar por doenças do aparelho circulatório, em

especial por hipertensão, infarto agudo do miocárdio (IAM) e acidente vascular cerebral

(AVC) representam 27,7% das causas de internação no município no ano de 2021.

Durante o período de 2015 a 2022, observa-se uma elevação do número de internação

por doenças circulatórias, como pode ser visto na Figura 19, com crescimento nos anos de

2012 e 2014, com redução nos anos de 2016 e 2017, podendo ser decorrente da ausência

dos registros no Sistema de Informação Hospitalar.

Figura 19–Número de internação por doenças do Aparelho Circulatório. Olinda, 2014-2022.
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Fonte: Ministério da Saúde - Sistema de Informações Hospitalares do SUS (SIH/SUS)

As doenças isquêmicas do coração apresentam as maiores taxas de mortalidade

entre as doenças cardiovasculares, em Olinda, com uma taxa de 89,45/100.000 habitantes

em 2016, com uma redução de 3,73 por 100.000 habitantes ao longo do período de 2010 a

2016.

Embora tenha ocorrido uma redução de internamento por doenças do aparelho

circulatório, correspondendo a uma média anual de 11% a 12% dos internamentos,

observou-se manutenção no número de óbitos (Figura 20) e um ligeiro crescimento na taxa

de mortalidade por doenças hipertensivas em 2016, onde a taxa passou de 17,46 para 22,04

por 100.000 habitantes, com um crescimento de 4,58 por 100.000 habitantes (Figura 19).

Figura 20 - Número de óbitos por principais doenças do aparelho circulatório - Olinda de
2009 a 2016.
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Figura 21 – Evolução da taxa de mortalidade por 100.000 habitantes segundo as
principais causas dentre o grupo das doenças cardiovasculares. Olinda, 2010-2016.

Fonte: SIM e IBGE – Datasus/Tabnet.

Ressalta-se a importância da implementação de políticas públicas voltadas para

redução das doenças do aparelho circulatório no município, em especial das hipertensivas,

fator determinante de causa de óbitos precoce no município.

2.3.2 – Neoplasias
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As neoplasias consistem na segunda causa de óbitos no País e também em Olinda,

com tendência de crescimento nos próximos anos. O câncer é uma questão de saúde

pública, principalmente ao se levar em consideração a possibilidade de prevenção, onde

cerca de um terço dos casos novos de câncer no mundo poderiam ser evitados (INCA,

2011).

Dentre as internações hospitalares em residentes do município de Olinda, a maior

parte deve-se aos tumores lábio/cavidade oral/faringe, nos anos de 2010 a 2012, sendo

substituído em 2013 pelas neoplasias no colo de útero e nos demais anos pelos tumores de

tecido mesotelial e tecidos moles e de mama. Os tumores de colo do útero e de cólon

sofrem uma ligeira redução, com a redução de 2,53% no câncer de colo do útero,

ampliando o percentual dos cânceres de próstata (Figura 22).

Figura 22 – Percentual de internações hospitalares pelos principais tipos de neoplasias por
população residente. Olinda, 2010 - 2017.

Fonte: Ministério da Saúde - Sistema de Informações Hospitalares do SUS (SIH/SUS)

No que se refere aos óbitos por câncer (Figura 23), observa-se que em 2013 a 2016

os três principais tipos de neoplasias foram os de brônquios/pulmões (15,3%), mama (12%)
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e estômago, próstata e de colo de útero que chegaram a mais de 6% dos óbitos por câncer.

Ao se comparar os anos de 2013 e 2016, destaca-se um aumento da mortalidade por câncer

de brônquios/pulmões e uma redução dos cânceres de colo de útero e corpo.

Figura 23 - Percentual da mortalidade por câncer segundo principais tipos. Olinda, 2010 e

2016.

Fonte: MS/SVS/CGIAE - Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM

2.3.3 - Doenças Metabólicas

A figura 31 apresenta a taxa de internação por doenças endócrinas, nutricionais e

metabólicas, com detalhamento por diabetes mellitus, desnutrição e obesidade no

município de Olinda, no período de 2010 a 2016; causa de internação hospitalar que veio

aumentando em 2013 e se mantendo nos anos posteriores, tendo o diabetes como primeiro

fator. Observa-se uma ampliação percentual de 3% de internações por diabetes em 2016,

comparando como número total de internações por doenças metabólicas nota-se que em

média 24% têm como causa a diabetes.

Figura 24– Número de internação por Doenças endócrinas nutricionais e metabólicas com
detalhamento por diabetes mellitus, desnutrição e obesidade. Olinda, 2010 a 2016
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Fonte: Ministério da Saúde - Sistema de Informações Hospitalares do SUS (SIH/SUS).

Com relação aos internamentos por doenças endócrinas, nutricionais e metabólicas,

como pode ser notado na Figura 25, houve um aumento no número de casos no ano de

2013 reduzindo e estabilizando nos anos de 2014 a 2016, com redução no ano de 2017, que

pode ser atribuído aos dados serem provisórios.

Figura 25 – Número de Internações por Doenças Endócrinas, Nutricionais e Metabólicas.

Olinda, de 2010 a 2017.

Fonte: Ministério da Saúde - Sistema de Informações Hospitalares do SUS (SIH/SUS).

Com relação número de óbitos por diabetes, na série histórica do período de 2010 a

52



2016 mostra uma estabilidade das informações (Figura 26), comum discreto aumento em

2015 e redução em 2016. Aparece ainda em 2016 óbitos por desnutrição com redução no

número de casos.

Figura 26 – Número de óbitos por Doenças Endócrinas, Nutricionais e Metabólicas. Olinda,
de 2010 a 2016.

Fonte: MS/SVS/CGIAE - Sistema de Informações sobre Mortalidade – SIM.

Em relação aos óbitos por diabetes observa-se como a principal causa das doenças

metabólicas, apesar dos esforços do setor saúde em realizar o controle dessa patologia, como

pode ser observada na Figura 27 abaixo.

Figura 27 – Número de óbitos por Doenças Endócrinas, Nutricionais e Metabólicas em
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comparação com a Diabetes Mellitus. Olinda, de 2010 a 2016.

Fonte: MS/SVS/CGIAE - Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM

Quanto a Taxa de Mortalidade por doenças endócrinas, Nutricionais e Diabetes
nota-se uma redução ao longo da série histórica de 2010 a 2016, onde em 2011 foram
qualificado os registros de óbitos por esta causa, demonstrando uma ligeira melhora no
quadro de óbitos do município (Figura 28).

Figura 28 – Taxa de Mortalidade por Doenças Endócrinas, Nutricionais e Metabólicas e por
Diabetes Mellitus por 1.000 habitantes ao ano. Olinda, de 2010 a 2016.

Fonte: MS/SVS/CGIAE - Sistema de Informações sobre Mortalidade – SIM.
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2.3.4 - Doenças Respiratórias Crônicas

Quanto às internações por doenças respiratórias no município, ao longo do período

de2010 a 2017 verifica-se uma redução no número de internamentos hospitalares, entretanto

as causas agudas não mais frequentes que as crônicas, como pode ser visto nas Figuras 29 e

30, sendo a pneumonia e a asma as de maior volume, seguida pelas obstrutivas crônicas e as

bronquites e bronquiolites agudas.

Figura 29 – Número de Internamentos por Doenças Respiratórias. Olinda, 2010 a 2017*.

Fonte: Ministério da Saúde - Sistema de Informações Hospitalares do SUS (SIH/SUS).

No período de 2010 a 2017 nota-se um ligeiro aumento no número de internações até

2014 quando volta a cair e manteve-se com uma média anual de 2.000 internamentos por

doenças respiratórias em residentes de Olinda.
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Figura 30 – Número de Internamentos por Doenças Respiratórias e suas principais causas.
Olinda, 2010 a 2017*.

Fonte: Ministério da Saúde - Sistema de Informações Hospitalares do SUS (SIH/SUS)* Dados provisórios.

As faixas etárias de maior incidência de internação por doenças do aparelho

respiratório são as menores de 01 ano (22,33% em 2017) e as de 1 a 4 anos (22,03%), sendo

a pneumonia a primeira causa com 38% das internações nessa faixa etária, seguida pelas

asmas (29%) e bronquites e bronquiolites agudas (21%).

Com relação à mortalidade por doenças do aparelho respiratório observa-se que

apresenta uma média de 15% das causas de óbitos ao ano, no período de 2010 a 2017,

sendo as registradas como “Restante de doenças do aparelho respiratório” de maior

incidência com 61% dos óbitos, seguido pela pneumonia com 33,90% e as crônicas de vias

inferiores com 24,06% dos óbitos por doenças respiratórias em Olinda (Figuras 31 e 32).
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Figura 31 – Percentual de óbitos por Doenças do Aparelho Respiratório. Olinda, 2010 a

2016.

Fonte: MS/SVS/CGIAE - Sistema de Informações sobre Mortalidade – SIM. * Dados parciais.

Figura 32 – Número de óbitos por algumas Doenças do Aparelho Respiratório. Olinda,
2010 a 2016.

Fonte: MS/SVS/CGIAE - Sistema de Informações sobre Mortalidade – SIM. * Dados parciais.

57



2.3.5 - Causas Externas

Em relação às internações por causas externas que compreendem os eventos relativos

às violências, agressões, trânsito, dentre outras causas decorrentes de fatores sociais e dos

processos de urbanização, onde observa-se uma média anual de 2.448 internações de

residentes de Olinda (Figura 33).

Figura 33 – Número de Internação hospitalar por Causas Externas. Olinda, 2010 a 2017*.

Fonte: Ministério da Saúde - Sistema de Informações Hospitalares do SUS (SIH/SUS)* Dados parciais sujeito a alterações.

Analisando o percentual das internações por causas externas nos anos de 2011a

2017 (Figura 34), observa-se um aumento significativo no ano de 2014, onde os acidentes

de trânsito são os eventos de maior incidência, reduzindo apenas 1% nos anos seguintes.

Figura 34 – Percentual de Internações por Causas Externas em relação às demais

internações de residentes por ano. Olinda, 2011 a 2017*.

Fonte: Ministério da Saúde - Sistema de Informações Hospitalares do SUS (SIH/SUS)* Dados parciais sujeito a alterações.

Em relação aos fatores de internação por causas externas observa-se que Outras

Causas externas de lesões acidentais apresentam maior frequência, seguida pelos Acidentes

de transporte. Aparecem como causas importantes as quedas, as agressões e as lesões
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autoprovocadas voluntariamente (Figuras 35 e 36).

Figura 35 – Principais fatores de internação por causas externas em residentes. Olinda, 2010

a 2017.

Fonte: Ministério da Saúde - Sistema de Informações Hospitalares do SUS (SIH/SUS)* Dados parciais sujeito a alterações.

Figura 36 – Percentual de Internações por causas externas no período de 2010 a 2017,
Olinda.
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Fonte: Ministério da Saúde - Sistema de Informações Hospitalares do SUS (SIH/SUS)* Dados parciais sujeito
a alterações.

Quanto à violência doméstica, sexual e outras notificadas observa-se que o sexo

feminino ao longo do tempo passou a ser se maior frequência, não apresentando redução

significativa, mesmo com as ações de conscientização e educativas que veem ocorrendo

como apoio do SUS, que passou a ser um agravo de notificação compulsória para todos os

entes da federação (Figura 37).

Figura 37 - Percentual de casos de violência Doméstica, Sexual e outras por sexo. Olinda,
2009 a 2016

Fonte: Sala de Apoio Estratégico de Gestão – MS.

A Figura 38 apresenta o número absoluto dos óbitos para o grande grupo de causas

externas no período de 2009 a 2015. Observa-se uma redução das agressões, passando de

232 óbitos em 2009 para 142 em 2012, elevando-se em 2017 para 161 casos. Grande

enfrentamento vem sendo feito quanto às violências, mas ainda necessita ser uma prioridade

para a saúde pública. Nota-se ainda uma evolução no número de quedas e ainda registros não

especificados.

60



Figura 38 – Número de Óbitos por causas externas, segundo os principais tipos. Olinda,
2009 e 2015.

Fonte: SIM e IBGE – Datasus/Tabnet

Quando observamos uma série história de 2000 a 2015 podemos notar mais

nitidamente a redução das mortes por agressão e o crescimento dos acidentes de transporte.

As quedas e as lesões voluntárias também permanecem como causas importantes em todo o

período (Figura 39).

Na figura 40 observa-se o percentual de homicídios por bairros em 2017, nota-se que

Peixinhos obteve o maior percentual, seguido por Ouro Preto, Águas Compridas e Rio Doce.

Figura 39 - Óbitos por tipos de causas externa sem residentes. Olinda, 2000 a 2015.
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Fonte: SIM e IBGE – Datasus/Tabnet.

Figura 40- Percentual de Homicídios por Bairros. Olinda, 2017.

Fonte: Secretaria de Defesa Social de Olinda.

O percentual de internação hospitalar de idosos por fratura do fêmur apresentou

incremento, passando de 49,36% das internações por fratura de fêmur em 2013 para

61,96% em 2015, e vem se mantendo em patamares elevados, o que demonstra a

importância de ações mais efetivas na área de prevenção e promoção da saúde dos idosos.
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(Figuras 41 e 42)

Figura 41 – Percentual de internação hospitalar por fratura de fêmur em residentes. Olinda,
2010 a 2017.

Fonte: SIM e IBGE – Datasus/Tabnet.

Figura 42 - Evolução da taxa de internação de pessoas idosas por fratura de fêmur por
1.000. Olinda, 2010 a 2017.

Fonte: SIM e IBGE – Datasus/Tabnet

Em relação aos internamentos por transtorno mentais e comportamentais, a figura

43 demonstra uma redução da taxa de internação (*1.000hab.), entre os anos 2010 e 2017,

passando de 21,51 em 2010 para 10,40 em 2017, representando uma queda de 251

internamentos entre os anos estudados, o que reflete a orientação preferencial de tratamento

ambulatorial adotada em todo País. Quanto aos fatores de internamento o maior percentual

coube à Esquizofrenia transtornos esquizotípicos e delirantes (36,09%), seguido dos

Transtornos mentais e comportamentais devido ao uso excessivo de álcool (28%) no

período estudado.
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Figura 43 – Taxa de Internação por Transtornos mentais e comportamentais por 1.000 em

residentes. Olinda, 2010 a 2017.

Fonte: Ministério da Saúde - Sistema de Informações Hospitalares do SUS (SIH/SUS)* Dados parciais sujeito a

alterações.

2.4 - Doenças Infecciosas e Transmissíveis

As melhorias sanitárias, o desenvolvimento de novas tecnologias como vacinas e

antibióticos, a ampliação do acesso aos serviços de saúde, bem como as medidas de

controle, resultaram na redução das doenças infecciosas e transmissíveis, que atualmente

são responsáveis por 6,4% das mortes, em quinto lugar, entre os grupos de óbitos com

causas definidas no Brasil.

Apesar da redução significativa da participação desse grupo de doenças no perfil da

mortalidade no País, ainda há um impacto importante sobre a morbidade, principalmente

naquelas doenças para as quais não se dispõe de mecanismos efetivos de prevenção e/ou

que apresentam uma estreita correlação com fatores externos ao setor saúde. Com

diferenças associadas às condições sociais, sanitárias e ambientais, as doenças

transmissíveis ainda são um dos principais problemas de saúde pública no mundo. Doenças

antigas ressurgem com outras características e doenças novas se disseminam com uma

velocidade impensável há algumas décadas.

Observa-se na Figura 44 que o percentual de óbitos por algumas doenças

infecciosas e parasitárias vem reduzindo ao longo dos anos, sendo importante pela

condição evitável das mesmas.

Serão apresentadas nessa análise as características das principais doenças

infecciosas e transmissíveis prevalentes em Olinda.

Figura 44 – Percentual de óbitos por Algumas Doenças Infecciosas e Parasitárias. Olinda,
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2010 a 2016.

Fonte: SIM/MS.
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2.4.1 – Tuberculose

No período de 2001 a 2015, verificou-se um aumento no número de casos novos de

todas as formas de tuberculose. O período de 2005 a 2009 foi o de menor incidência da

doença, retornando a crescer a incidência nos anos de 2010 a 2015, com ligeira redução em

2016 (Figura 45).

A taxa de mortalidade por tuberculose teve uma redução de 45,65% quando

comparado os anos extremos da série analisada, passando de 12,9 em 2001 para 5,89 em

2016 (Figura 46).

A detecção de casos é uma importante estratégia de controle da doença, pois

contribui para orientação e avaliação das ações de controle da doença (RIPSA, 2008), e

demonstra avanços na vigilância dos mesmos.

Figura 45 – Taxas de Incidência, Mortalidade e Incidência de Tuberculose Bacilífera por
100.000 hab/ano. Olinda, 2001 a 2016.

Fonte: SAGE/MS - SINAN, SIM, IBGE.

Quanto aos indicadores operacionais de tuberculose observa-se um crescimento no

percentual de casos de retratamento que realizarão cultura, e do percentual de casos com

teste para HIV realizados e uma redução do percentual de cura ao longo dos anos, passando

de 40% em 2012 para 22,91 em 2015 (Figura 46).
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Figura 46 – Indicadores Operacionais de Tuberculose. Olinda de 2009 a 2015.

Fonte: SAGE/MS.

Quanto ao quesito raça/cor, observa-se um predomínio dos casos de tuberculose na

população parda (54,05% em 2015) e preta (13,59%), com redução da população branca de

32,91% para 17,8% no período de 2009 a 2015, entretanto o percentual de ignorados foi

crescente em todo o período, chegando a 12,94% dos registros, devido à ausência do correto

preenchimento das fichas de notificação (Figuras 47 e 48).

67



Figura 47 – Percentual de casos de tuberculose segundo raça e cor. Olinda, 2009 a 2015*.

Fonte: SAGE/MS. * Dados provisórios sujeitos a alteração.

Figura 48 – Percentual dos casos curados, dos casos de retratamento que realizaram
cultura e Percentual de casos com teste HIV realizado. Olinda, 2001 a 2016.

Fonte: SAGE/MS - SINAN, SIM, IBGE.

O aumento do número de casos novos acontece apesar da elevação do percentual de

cura dos casos novos, podendo indicar avanços na notificação, e no tratamento, mas com

persistência da cadeia de transmissão.
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O percentual de cura de casos novos de tuberculose bacilífera reduziu, passando de

77,52% em 2015 para 53,8% em 2016, não alcançando a meta recomendada pela

Organização Mundial da Saúde (85%) desde 2013 (Figura 49).

Figura 49 – Evolução dos percentuais de cura de casos novos de tuberculose bacilífera.
Olinda, 2009 a 2016.

Fonte: SISPACTO *Dados provisórios sujeitos a alteração

A realização de cultura de escarro possibilita a identificação da presença do

Mycobacterium tuberculosis. Esse exame é a primeira parte de um processo que detecta a

resistência aos medicamentos utilizados para o tratamento da tuberculose que contribui

para a manutenção da cadeia de transmissão. Para o caso de recidiva ou de reingresso após

abandono dos que já realizaram algum tipo de tratamento prévio, a realização de cultura

pode auxiliar na identificação precoce de casos de resistência às drogas administradas.

Em Olinda, o percentual de casos de retratamento que realizaram cultura passou de

3,33% em 2001 para 32,14% em 2016. Se por um lado mostra uma dificuldade dos casos

em direção à cura, por outro mostra um aumento do acesso à cultura que vai direcionar

melhor o esquema terapêutico a ser adotado, representando uma melhora do controle da

doença (Figura 48). Essa figura também demonstra a ampliação significativa do percentual

de casos com teste de HIV realizado, passando de 7,0% em 2001 para 71% em 2016.
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2.4.2 – Hanseníase

Observa-se queda na taxa de detecção de hanseníase na população geral entre os

anos de 2001 e 2016, com redução de 55,4 nas taxas, sendo o ano de 2003 a maior taxa

(104,76) e a menor taxa no ano de 2012 com 52,2 (Figura 50).

Os indicadores refletem avanços na quebra da cadeia de transmissão. Porém a Taxa

de detecção com grau II de deformidade apresentou elevação de 18%, no período (Figura

51) indicando detecção tardia.

Figura 50 – Taxa de Detecção de Hanseníase da População Geral e com grau II de

deformidade por 100.000 hab./ano. Olinda, 2001 a 2016.

Fonte: SAGE/MS. * Dados provisórios sujeitos a alteração.

Verifica-se, na Figura 58, o percentual de cura de casos novos de hanseníase

aumentou de 84,4%, em 2002, para 90,1%, em 2012, representando um aumento de 7%, e

embora oscilando ao longo do período, manteve-se acima de 80%.
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Figura 51 – Evolução do percentual de casos curados de hanseníase e contatos examinados
entre os registrados. Olinda 2001 a 2017.

Fonte: SAGE/MS. * Dados provisórios sujeitos a alteração.

Quanto ao percentual de contatos de casos de hanseníase examinados, verifica-se

uma importante redução desse indicador no ano de 2015 para 2017, bem como no

percentual de cura da hanseníase, sendo fundamental retornar ações de mobilização e busca

ativa dos casos, ressaltando que o exame de contatos é uma importante estratégia para a

detecção de casos novos e interrupção da cadeia de transmissão (Figura 51).
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2.4.3 - Filariose

Durante os últimos anos houve redução consistente no número de casos de filariose,

fato que pode estar relacionado à introdução do tratamento coletivo em 2005. Esse

comportamento indica a possibilidade da eliminação da filariose no município de Olinda

em curto prazo, já que atualmente não há nenhum caso da doença no município. Entretanto,

considera-se importante a manutenção das medidas de controle para consolidar esse avanço

(Figura 52).

Figura 52 – Evolução do número de casos de Filariose. Olinda, 2002 a 2017.

Fonte: SINAN/DVS/SMS-OLINDA.
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2.4.4 - Leptospirose

A leptospirose é uma doença de ocorrência cíclica, quase sempre relacionada a

períodos com maiores índices chuvas, especialmente em áreas sujeitas a alagamentos que

facilitam a transmissão do agente etiológico (presente na urina do rato) para o indivíduo

exposto.

A Figura 53 mostra os períodos com a maior ocorrência de casos, na qual se

destacam os anos de 2009 e 2011, com grande incidência e 2012 e 2014 com elevada

letalidade.

Figura 53 – Evolução anual da taxa de incidência da leptospirose (por 100.000 hab) e
Percentual de Letalidade. Olinda, 2009 a 2016.

Fonte: SINAN/DVS/SMS-OLINDA.
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2.4.5 - IST e AIDS

A Figura 54 demonstra que, de 2002 a 2012, a taxa de incidência da AIDS

aumentou de 26,5 para 37,4/100.000 hab. Essa tendência de crescimento é observada em

todo Pais sugerindo um negligenciamento com as medidas de prevenção, principalmente o

sexo seguro.

Em 2003 e 2004, a taxa de incidência de AIDS em menores de 5 anos permaneceu

em zero. A partir de 2005 até 2010, embora oscilando, esse indicador apresentou um

aumento que precisa ser mais bem analisado, pois pode ser atribuída a pouca estabilidade

dos pequenos números (Figura 55).

A incidência de AIDS em menores de cinco anos é um indicador utilizado para

verificar a efetividade das ações de prevenção e controle da transmissão vertical do HIV

(da mãe infectada para o recém-nascido), considerando que a transmissão vertical é a

principal via de transmissão da AIDS nesta faixa etária. Para prevenir a transmissão

vertical é necessário ampliar as ações de prevenção das IST, o diagnóstico precoce do HIV,

o acesso ao tratamento durante o pré-natal e a profilaxia adequada no momento do parto.

No mesmo período de 2002 a 2015, a taxa de mortalidade por AIDS variou pouco,

situando-se entre 8,0 a 10,5, queda acentuada no ano da incidência no ando de 2014 e

elevação da taxa de mortalidade no mesmo ano. Quanto aos casos em menores de 1 ano

vem se mantendo em 1 a 0 casos a cada ano até 2017 (Figura 54).

Figura 54 – Evolução das taxas de Incidência da AIDS na população geral e em menores
de 05 anos e da taxa de mortalidade por AIDS(/100.000 hab.). Olinda, 2002-2015.
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Fonte: SAGE/MS.

Com relação aos indicadores operacionais da AIDS, observa-se, na Figura 55, que o

percentual de casos de HIV positivo com 1º CD4 inferior a 200 cel/mm3 diminuiu de

30,0% para 19,07% no intervalo de 2009 a 2015 indicando maior oportunidade do

diagnóstico, entretanto voltou a se elevar em 2016. Além disso, verifica-se que, de 2008 a

2016, o número de pacientes com HIV em tratamento aumentou, o que indica maior adesão

e acesso ao tratamento.

Figura 55 – Evolução do percentual de casos HIV positivo com 1º CD4 inferior a 200

cel/mm3 e número de pacientes HIV em tratamento. Olinda, 2009-2016.

Fonte: SAGE/MS.

Observa-se um crescimento importante no número de casos de AIDS em tratamento

no município entre os anos de 2012 a 2016, evidenciando a melhora na oferta de

medicamentos e de cuidados necessários, entretanto revela também um elevado número de

casos (Figura 56).

Figura 56 – Número de Pacientes em Tratamento de AIDS registrados. Olinda, 2008 a
2016.
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Fonte: SAGE/MS.
2.4.5.1- Sífilis em Gestante e Sífilis Congênita

Nos últimos anos, verifica-se um aumento da incidência de sífilis em gestante

passando 3,0 (2002) para 7,0 (2012). Mesmo com esse aumento observado, ainda há

evidências de subnotificação, considerando que o número de casos de sífilis em menores de

um ano ainda é superior ao número de casos de sífilis em gestantes (Figuras 57).

Figura 57 – Taxa de detecção em gestantes e incidência em menores de 1 ano por 1.000
nascidos vivos. Olinda, 2009 a 2015.

Fonte: SAGE / MS.

A partir de 2015 o número de casos de sífilis congênita é crescente, revelando a

necessidade de ampliar os exames em gestantes, que vem sofrendo queda sistemática ao

longo do tempo (Figura 58).

Figura 58 – Número de casos novos de Sífilis Congênita. Olinda, 2009 a 2017.
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Fonte: SISPACTO/DPS/Olinda.

Essa situação ainda é mais preocupante considerando a redução da testagem em

gestantes observada nos anos de 2012 e 2013 (Figura 59).

Figura 59 – Número de testes de sífilis realizados em gestantes por ano. Olinda, 2009 a
2013.
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Fonte: SAGE/MS

Nessa perspectiva, faz-se necessária a implementação do diagnóstico, com busca

ativa de gestantes não testadas para sífilis e seus parceiros; reuniões técnicas sobre

aplicação da penicilina e facilitação do acesso ao tratamento imediato; ampliação dos

serviços de saúde que realizam o tratamento; visitas de supervisões para monitoramento

das ações de controle, cursos básicos de vigilância epidemiológica, fortalecimento da

investigação e discussão de caso de sífilis congênita.
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2.4.6 - Meningite Bacteriana

As meningites de todas as etiologias são de notificação compulsória. Analisando-se

as taxas anuais de incidência de meningite bacteriana em Olinda no período de 2009 a

2016, observa-se uma redução gradual de 2009 a 2011 com uma ligeira elevação em 2012

com redução até 2016. A letalidade mantém-se elevada durante todo o período com mesmo

com baixa incidência (Figura 60 e 61).

Figura 60 - Taxa de incidência de meningite bacteriana e da Taxa de letalidade por

meningite bacteriana (por 100.000 hab). Olinda, 2001 a 2016.

Fonte: SAGE / MS

Figura 60 - Percentual de casos novos de Meningite bacteriana, Olinda, 2009 a 2016.
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Fonte: SAGE / MS.

2.4.7 – Arboviroses

As arboviroses são doenças causadas pelos arbovírus (arthropod borne virus), vírus

que podem ser transmitidos ao homem pela picada das fêmeas de vetores artrópodes como

Aedes aegypti e Aedes albopictus. Dengue, Febre do Chikungunya e Zika vírus são as

doenças denominadas de arboviroses.

A dengue é uma doença febril aguda, causada por um vírus RNA, arbovírus do

gênero Flavivirus, pertencente à família Flaviviridae, na qual são conhecidos quatro

sorotipos: DENV1, DENV2, DENV3 e DENV4. Pode apresentar um amplo espectro clínico,

desde quadros benignos de evolução clínica leve e autolimitada, a casos graves com

necessidade de cuidados intensivos com internação hospitalar. A evolução da doença é

dinâmica, com necessidade de reavaliações. É a mais incidente arbovirose, constituindo-se

em sério problema de saúde pública no mundo.

A Febre do Chikungunya é uma doença infecciosa febril, causada pelo vírus

Chikungunya (CHIKV), que cursa como enfermidade febril aguda, subaguda ou crônica.

Cerca de 70% dos casos são sintomáticos. A febre de Chikungunya é uma enfermidade

endêmica nos países do Sudeste da Ásia, África e Oceania, que emergiu no Brasil a partir do

ano de 2014.

Como as arboviroses são transmitidas por mosquitos, é fundamental que as pessoas

reforcem as medidas de eliminação dos criadouros das espécies, evitando o acúmulo de água

em recipientes sem tampas e evitando o acúmulo de lixo que podem virar reservatório do

mosquito.

No município de Olinda-PE, até a semana epidemiológica (SE) 35 em 2017 foram

notificados 543 casos de dengue, representando uma redução de 55,1%, quando comparado

ao mesmo período em 2016 quando foram notificados 1.212 casos (ver Tabela 15).

Em relação à Chikungunya, até a semana epidemiológica 35 em 2017 foram

notificados 122 casos representando uma redução de 92%, quando comparado ao mesmo

período em 2016 quando foram notificados 122 casos (Tabela 15).

O vírus Zika (ZIKV), desde abril de 2015, foi identificado como o agente etiológico

de doença exantemática aguda no Brasil e, a partir de outubro do mesmo ano, neuropediatras

do Recife (Pernambuco) deram o sinal de alerta sobre uma epidemia de microcefalia com

alterações radiológicas peculiares, sugestivas de infecção congênita (calcificações,

ventriculomegalia e desordem do desenvolvimento cortical), tendo sido afastadas as
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principais causas de infecção congênita que cursam com calcificações cerebrais

(citomegalovírus e toxoplasmose), assim como outras causas genéticas ou ambientais. A

incidência de casos de microcefalia no Brasil aumentou consideravelmente no segundo

semestre de 2015, chegando, no momento, a 907 casos confirmados e 4.293 ainda em. A

Organização Mundial da Saúde (OMS) atualmente define microcefalia como um perímetro

cefálico (PC) igual ou inferior a 31,9cm para meninos e igual ou inferior a 31,5cm para

meninas nascidos a termo.

Microcefalia não é uma doença em si, mas um sinal de destruição ou déficit do

crescimento cerebral, podendo ser classificada como primária (de origem genética,

cromossômica ou ambiental, incluindo infecções) ou secundária, quando resultante de

evento danoso que atingiu o cérebro em crescimento, no fim da gestação ou no período

perinatal e pós-natal. As sequelas da microcefalia vão depender de sua etiologia e da idade

em que ocorreu o evento, sendo que, quanto mais precoce a afecção, mais graves serão as

anomalias do sistema nervoso central (SNC). No caso da síndrome da Zika congênita,

parecem ocorrer alterações cerebrais também nos segundo e terceiro trimestres da gestação.

A microcefalia congênita pode cursar diversas alterações, sendo as mais frequentes a

deficiência intelectual, paralisia cerebral, epilepsia, dificuldade de deglutição, anomalias dos

sistemas visual e auditivo, além de distúrbio do comportamento (TDAH e autismo).

Devido à gravidade e o aumento significativo dos casos, em Olinda foram notificados

de 2015 a 2017 70 casos suspeitos de microcefalia, onde 13 casos foram confirmados como

microcefalia e 17 como microcefalia severa, num total de 30 casos confirmados (42,85%)

dos casos notificados. Na análise LCR com Sorologia IgM ZIKAI, 10 casos foram

confirmados no município, podendo-se afirmar a existência da circulação do Zika Vírus no

município.

Conforme os registros do Ministério da Saúde para os anos de 2016 observa-se o

comportamento da microcefalia com os casos notificados, descartados, confirmados e em

investigação (SE 6 a 50).
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Figura 62 - Casos notificados, descartados, confirmados e em investigação de Microcefalia
em Olinda. (SE 6 a 49) – 2016.

Fonte: SAGE/MS

Tabela 15 - Casos notificados de dengue e Chikungunya e percentual de Variação, Semana
Epidemiológica 01 a 35, Olinda – 2017.

CASOS NOTIFICADOS
DOENÇA 2016 2017 %Variação
DENGUE 1212 543 - 55,1

CHIKUNGUNYA 1510 122 - 92
Fonte: CEVAO – Olinda

Do total de casos notificados para dengue, 50,2% (272) foram confirmados e destes,

27,2% (148) foram descartados e 22,6% (123) encontra-se em investigação. Em relação a

Chikungunya, do total de casos notificados, 44 (36,2%) foram confirmados e destes, 53

(43,4%) foram descartados e 25 (20,4%) estão em investigação (ver Tabela 16).

Tabela 16 - Distribuição dos casos notificados das arboviroses por classificação final,
Semanas Epidemiológicas de 01 a 35 - Olinda 2017.

DISTRIBUIÇÃO DOS
CASOS

DENGUE CHIKUNGUNYA
Nº de Casos Nº de Casos

FA FR (%) FA FR (%)
Notificados 543 100 122 100
Confirmados 272 50,2 44 36,2
Descartado 148 27,2 53 43,4
Em investigação 123 22,6 25 20,4
Fonte: CEVAO - Olinda
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Segue os mapas com o Levantamento Rápido de Infestação do Aedes aegypt – por Ciclo

(Figuras 63, 64, 65, 66 e 67), bem como o 6º ciclo na Tabela 17.

Figura 63 - Mapa do Levantamento Rápido do índice de Infestação por Aedes aegypt LIRA
1° Ciclo Olinda- PE 2021.

Fonte: CEVAO/SSO.

Figura 64 - Mapa do Levantamento Rápido do índice de Infestação por Aedes aegypt LIRA
2° Ciclo Olinda- PE 2021.

Fonte: CEVAO/SSO.
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Figura 65 - Mapa do Levantamento Rápido do índice de Infestação por Aedes aegypt LIRA
3° Ciclo Olinda- PE 2021.

Fonte: CEVAO/SSO.

É passível de observação que ao final do 3º Ciclo, 15 bairros geralmente bem

populosos, entraram em alerta e foram ampliados os cuidados.

Figura 66 - Mapa do Levantamento Rápido do índice de Infestação por Aedes aegypt LIRA
4° Ciclo Olinda- PE 2021.

Fonte: CEVAO/SSO.

No 4º Ciclo observa-se a recuperação dos bairros Alto da Bondade e Alto da

Conquista, que atingiram níveis satisfatórios, enquanto Fragoso e demais bairros da região

sudeste Olinda continuam em estado de alerta.
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Figura 67 - Mapa do Levantamento Rápido do índice de Infestação por Aedes aegypt LIRA
5° Ciclo Olinda- PE 2021.

Fonte: CEVAO/SSO.

Ao final do 6º Ciclo nota-se que 3 bairros atingiram em níveis satisfatórios ao passo

que os demais estão em alerta, contudo não há bairros em grande risco, demonstrando

melhora evidente.

Tabela 17 - Levantamento Rápido do índice de Infestação por Aedes aegypt LIRA 6° Ciclo
Olinda – 2021.
LIRAa -  2021

Estrato
CICLO 6

COMPOSIÇÃO DOS ESTRATOS LIRAa (BAIRROS)
IIP%

1  1,8 Caixa D´água e Passarinho
2  3,5 Águas Compridas
3  1,4 Aguazinha e Peixinhos
4  1,8 Alto da Conquista, Alto da Bondade, Alto do Sol Nascente
5  0,4 Sapucaia e São Benedito
6  0 Jardim Brasil e Peixinhos
7  0 Vila Popular e Ouro Preto
8  2,6 Peixinhos
9  1,2 Peixinhos, Sítio Novo e Salgadinho
10  2,1 Alto da Nação, Bultrins, Monte, Guadalupe, e Bairro Novo
11  2,4 Amparo, Amaro Branco, Bonsucesso, Carmo, Santa Tereza e Varadouro
12  1,4 Jardim Fragoso e Casa Caiada
13  1,7 Cidade Tabajara e Jardim Atlântico
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14  2,3 Ouro Preto e Jardim Brasil

15  1,1 I Etapa de Rio Doce, Jd. Rio Doce, II Etapa de Rio Doce, III etapa de Rio
Doce, IV Etapa de Rio Doce e V Etapa de Rio Doce e Jd. Atlântico

GERAL 1,6  
 

AVALIAÇÃO DO 6º CICLO
IIP% RESULTADO QUANTIDADE DE ESTRATOS

<1 Satisfatório 10

1 - 3,9 Alerta 5

> 3,9 Risco 0

Fonte: CEVAO/SSO.

Figura 68 – Planilha com o Levantamento Rápido do índice de Infestação por Aedes aegypt
LIRA 6° Ciclos Olinda- PE 2021.

Fonte: CEVAO/SSO.

85



III – GESTÃO EM SAÚDE

3.1 Modelo de Atenção e Gestão em Saúde

Modelos de atenção ou modelos assistenciais muitas vezes são compreendidos

erroneamente como uma forma de organizar e/ou administrar serviços de saúde, quando na

realidade se trata de uma maneira de combinar técnicas e tecnologias para resolver

problemas e atender necessidades individuais e coletivas de saúde.

De maneira contraditória e complementar, temos atualmente dois modelos em

evidência no Brasil: o modelo médico-hegemônico que procura atender as necessidades da

“demanda espontânea”, e o modelo sanitarista que está voltado para as necessidades de

saúde através da realização de campanhas e programas especiais de saúde pública.

Para além destes modelos, com o passar dos anos viu-se a necessidade de elaboração

de demais formas de atenção à saúde visando à integralidade e concretização dos princípios

e diretrizes do SUS. A vigilância em saúde e suas intervenções estão voltadas principalmente

para o controle de danos, expressos em casos, sequelas ou óbitos. Entretanto, é possível

identificar também sua ação em outro momento, focando nos indícios de danos e fatores de

riscos, visando o diagnóstico precoce de agravos e, posteriormente, prevenção e promoção

em saúde.

A Secretaria de Saúde, visando garantir o objetivo principal de consolidar a política

de saúde, com ações e serviços integrais de proteção, promoção e recuperação da saúde, a

fim de reduzir ou eliminar riscos de doenças e agravos à saúde da população Olindense,

pauta o modelo de atenção e as ações em saúde na lógica do território do município.

Dessa forma, consideram-se os equipamentos instalados e a articulação entre as

políticas estratégicas de saúde nos níveis de atenção, buscando assistir às necessidades dos

munícipes.
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Figura 69 – Modelo Atenção à Saúde. Olinda, 2021.

Fonte: DPS/SSO.

A Secretaria de Saúde se encontra organizada administrativamente da seguinte

forma:

• Secretário de Saúde

• Conselho Municipal de Saúde de Olinda (CMSO)

• Auditoria Municipal

• Ouvidoria SUS Municipal

• Secretaria Executiva de Atenção e Vigilância em Saúde - SEAVS

• Diretoria de Atenção Básica (DAB)

• Diretoria de Vigilância em Saúde (DVS)

• Diretoria de Regulação (DREG)

• Diretoria da Rede de Urgência e Emergência

• SAMU

• Gerencia Políticas Estratégicas

• Gerência Assistência Farmacêutica

• Diretoria Atenção Especializada em Saúde (DAES)

• Coord. Saúde Mental

• Coord. Serviço de Pronto Atendimento (SPA)
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• Secretaria Executiva de Gestão em Saúde - SEGES

• Diretoria de Planejamento

• Diretoria Administrativa e Financeira em Saúde

• Gerência de Gestão de Pessoas

• Coordenação de Estágio e Pesquisa.

• Gerência Administrativa

• Divisão de Compras

• Divisão de Transporte

• Gerência Financeira

• Gerência de Tecnologia da Informação

• Diretoria de Engenharia e Manutenção da Rede

• Assessoria Jurídica

3.2 – A Rede de Atenção à Saúde

Os serviços da Atenção Básica e especializada são articulados pelas Redes de Atenção

à Saúde (RAS). As RAS são arranjos organizativos de ações e serviços de saúde, de

diferentes densidades tecnológicas, integradas por meio de sistemas de apoio técnico,

logístico e de gestão, voltado para garantia da integralidade do cuidado (Ministério da

Saúde, 2017 – Portaria consolidada nº 03, de 03/10/2017).

As redes temáticas priorizadas pelo município, em consonância com a definição do

Ministério da Saúde, são: Rede de Atenção à Saúde; Rede Cegonha, que tem um recorte

para atenção à gestante e à criança até 24 meses; Rede de Atenção às Urgências e

Emergências; Rede de Atenção Psicossocial, com prioridade para enfrentamento ao uso

abusivo do álcool, crack e outras drogas; Rede de Atenção à Saúde das Pessoas com

Doenças Crônicas, iniciando-se pelo câncer a partir da intensificação da prevenção e

controle do câncer de mama e colo do útero; Rede de Cuidado à Pessoa com Deficiência.

As redes temáticas transversalizam pelos temas com a qualificação e educação

permanente; informação; regulação; promoção e vigilância à saúde.

Quanto à capacidade instalada, Olinda conta com os estabelecimentos listados na

Tabela 18 abaixo.
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Tabela 18– Estabelecimentos de Saúde de Olinda por tipos - Maio/2022.

TIPO DE ESTABELCIMENTO QUANTIDADE
ACADEMIA DA SAÚDE 3
CENTRAL DE REGUALAÇÃO 1
CENTRO DE ATENÇÃO HEMOTERÁPICA E/OU
HEMATOLÓGICA 1
CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS 3
CENTRO DE SAUDE/UNIDADE BASICA DE SAUDE 41
CLINICA ESPECIALIZADA/AMBULATORIO
ESPECIALIZADO 76
CONSULTORIO 77
FARMACIA 7
HOSPITAL ESPECIALIZADO 2
HOSPITAL GERAL 4
HOSPITAL DIA 2
POLICLINICA 10
PRONTO ANTEDIMENTO 2
PRONTO SOCORRO GERAL 2
SECRETARIA DE SAUDE 1
UNIDADE DE SERVICO DE APOIO DE DIAGNOSE E
TERAPIA 25
UNIDADE DE VIGILANCIA EM SAUDE 2
UNIDADE MOVEL DE NIVEL
PRE-HOSP-URGENCIA/EMERGENCIA 6
UNIDADE MOVEL TERRESTRE 2
TELESAÚDE 1
TOTAL 268
Fonte: CNES.

A rede de atenção à saúde é composta pela Atenção Básica (ou Atenção Primária à

Saúde), Atenção Especializada, Rede de Vigilância em Saúde, e demais Políticas

Estratégicas de Saúde.

A Atenção Básica é compreendida como ordenadora do cuidado em saúde, sendo a

Estratégia Saúde da Família a principal porta de entrada ao sistema municipal de saúde.

Como apoio às Equipes de Saúde da Família, o Núcleo de Apoio à Saúde da Família

(NASF) atua na retaguarda, promovendo ações de promoção e prevenção da saúde, e

ampliando as possibilidades de cuidado na rede.

Compreende, ainda, um serviço diferencial - o Consultório na Rua que procura

ampliar o acesso da população de rua ao sistema, e ofertar de maneira oportuna, atenção

integral à saúde. A equipe de Consultórios na Rua (eCR) realizam as atividades de forma

itinerante e, quando necessário, utilizam as instalações das Unidades Básicas de Saúde

(USB) do território, desenvolvendo ações em parceria com as equipes de Atenção Básica.
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Ainda na Atenção Básica, destaca-se a atuação do Programa de Saúde na Escola

(PSE), do Programa Academia da Saúde (PAS) e da Vigilância em Saúde como uma

importante estratégia de monitoramento dos agravos à saúde da população, executando

ações da Vigilância Epidemiológica, Vigilância Sanitária e Vigilância Ambiental.

Como estratégia para implantação das ações de promoção da saúde, o município de

Olinda conta também com o Núcleo de Educação Popular em Saúde (NEPS) desenvolvendo

ações educativas de incentivo aos hábitos saudáveis para a melhoria da qualidade de vida.

Assim, a rede da Atenção Básica de Olinda, em 2022 é composta por:

● 57 Equipes de da Estratégia Saúde da Família (ESF) – com 64,45% de cobertura de

Atenção Básica de saúde, com 57 equipes habilitadas pelo Ministério da Saúde e 02

Equipes de Atenção Primária (EAP);

● 25 Equipes de Saúde Bucal (ESB) – 22,70% de cobertura em Saúde Bucal;

● 03 Polos do Programa Academias da Saúde (Alto da Conquista, Rio Doce e Santa

Tereza);

● 01 Equipe do Consultório na Rua (ECR);

● 348 Agentes Comunitários de Saúde, com cobertura de 50,98% de ACSs;

● 156 Agentes de Combate às Endemias (ACE).

A Cobertura da Estratégia Saúde da Família (ESF) tem variado com o decorrer

dos anos, com média do percentual no período de 2017 a 2022, passando de 48,07% em

2017 a 64,45% em 2022. Entretanto, a média anual de cobertura da Atenção Básica variou

de 52,98% em 2013 a 37,93 em 2017. Nos anos analisados apenas por dois meses o

município apresentou cobertura acima de 50%, sendo abril e maio de 2013. Os demais

meses variaram de 56 a 38 equipes de saúde (Figura 70).

As áreas onde se verificam os maiores percentuais de cobertura da ESF localizam-se

nas Regionais 1, 2 e 3que concentram os piores indicadores de saúde e de condição de

vida, configurando-se áreas de maior vulnerabilidade social (Figura 71).

Entretanto, entende-se que a ampliação da cobertura e o fortalecimento da Atenção

Básica ainda é um desafio para a gestão, considerando a centralidade da Atenção Básica no

SUS como ordenadora do cuidado e eixo estruturante de programas e projetos; além de

favorecer a capacidade resolutiva e os processos de territorialização e regionalização.

Figura 70 – Média Anual de Cobertura da Atenção Básica e da Estratégia de Saúde da
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Família. Olinda – 2010 a 2017*.

Fonte: E-SUS – Ministério da Saúde.
*Dados Provisórios. Ref. a outubro de 2017

Figura 71 - Cobertura da Estratégia Saúde da Família segundo regional de Saúde. Olinda,
2022.

Quanto ao acompanhamento das condicionalidades de saúde do Programa Bolsa

Família (PBF) que permite monitorar as famílias beneficiárias em situação de pobreza e

extrema pobreza, houve muitas dificuldades de acesso e de frequência aos serviços de

saúde. Esse seguimento tem por objetivo verificar o acesso a ações básicas como,
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vacinação, aferição de peso e altura de crianças menores de sete anos, além da realização

do pré-natal de gestantes, potencializando a melhoria da qualidade de vida das famílias e

contribuindo para a sua inclusão social.

Observou-se um aumento de 14% desse indicador, passando de 70,0% em 2008 para

79,9% em 2013, entretanto houve uma redução de 16,46% entre 2015 e 2017. As

dificuldades em realizar a cobertura devem-se pelo equívoco no endereço e a falta de

atualização dos Sistemas de informação (Figura 72).

Figura 72 - Evolução do percentual de cobertura de acompanhamento das condicionalidades
de saúde do programa Bolsa Família. Olinda, 2008 a 2017*.

Fonte: Datasus/Sispacto - *Dados provisórios

Nos últimos anos, o número de Equipes de Saúde Bucal no município, passou de 04,

em 2002, para 29, em 2013 representando um aumento de mais de 600%, reduzindo para 21

em 2017, que significa uma cobertura de apenas 19% da população olindense (Figura 73).

Pelos dados, observa-se que não houve sustentabilidade no processo de crescimento das

equipes, havendo uma redução do número de equipes antes existentes. Vários são os fatores

que levam a não sustentabilidade das ações e serviços, dentre eles a questão do

subfinanciamento do Sistema e a ausência de política de pessoal capaz de manter os

profissionais de odontologia na Estratégia de Saúde da Família cuja carga horária é igual aos

demais profissionais, porém os salários são diferentes.

Figura 73 – Percentual de cobertura de Saúde Bucal na Estratégia de Saúde da Família –
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Olinda 2007 – 2017.

Fonte: E-SUS – DAB Ministério da Saúde. - Referente ao mês de outubro de 2017.

Em relação à cobertura em Saúde Bucal, o município apresentou uma variação de

pequena nos últimos anos: 30% em 2014, 26% em 2015, 22% em 2016 e 21,2% em 2017,

dados que apontam para necessidade de ampliação dos serviços de saúde bucal.

Quanto à Atenção Especializada compreende um conjunto de ações e serviços de

saúde realizada em ambiente ambulatorial, que incorporam a utilização de equipamentos

médico-hospitalares e profissionais especializados para a produção do cuidado de média e

alta complexidade. Essa atenção contempla cirurgias ambulatoriais, procedimentos

traumato-ortopédicos, ações especializadas em odontologia, patologia clínica,

anatomopatologia e citopatologia, radiodiagnóstico, exames de ultrassonografia, diagnose,

fisioterapia, terapias especializadas, próteses e órteses.

O município possui um sistema de referência e contra referência organizado via

Central de Regulação, visando maior efetividade do fluxo de atenção. Cada Unidade de

Saúde da Família e Unidade Básica Tradicional possui referências de média complexidade

específicas para encaminhamento dos usuários.

Com relação à alta complexidade, Olinda possui a retaguarda dos leitos de UTI do

Hospital do Tricentenário em Olinda e os hospitais estaduais e universitários no Recife.

Rede de Atenção Especializada - Olinda:
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▪ 09 Policlínicas - Barros Barreto, São Benedito, Policlínica da Mulher Sony Santos,

Ouro Preto, Rio Doce 2, Rio Doce 4, Martagão Gesteira, Policlínica da Mulher do

Varadouro, Jardim Fragoso;

▪ 01 Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) Transtorno;

▪ 01 CAPS AD para o tratamento de álcool e drogas;

▪ 01 CAPS Infanto-Juvenil;

▪ 06 Residências Terapêuticas;

▪ 16 Leitos Integrais – Hospital Tricentenário

▪ 01 Centro de Reabilitação de Olinda (CRO);

▪ 01 Laboratório Municipal de Saúde Pública;

▪ 01 Centro de Especialidade Odontológica (CEO);

▪ 01 Serviço de Atendimento Especializado IST/AIDS (SAE-IST/AIDS);

▪ 01 Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) com 05 ambulâncias e 01

motolância;

▪ 02 Serviços de Pronto Atendimento (SPA) - Peixinhos e Hospital do Tricentenário;

▪ 01 Unidade de Pronto Atendimento (UPA) – Gestão Estadual.

Rede Complementar Conveniada com processo de credenciamento realizado:

▪ Hospital do Tricentenário

▪ 01 Clínica de Radio Imagem;

▪ 04 Clínicas de Oftalmologia;

▪ 02 Laboratórios de Análises Clínicas;

▪ 01 Clínica Neurológica;

▪ 01 Clínica Cardiológica.

No que se refere à Atenção Especializada, o município veio reduzindo a oferta de

procedimentos de média complexidade, como pode ser visto na Figura 74 abaixo,

salientando que os dados do ano de 2017 são parciais e relativos até o mês de julho de 2017.

Entretanto, observa-se que esses quantitativos são relativos apenas à rede própria, e que com

a atual capacidade instalada é capaz de ampliar a oferta, sendo uma das prioridades da

gestão.

Figura 74 – Número de procedimentos de Média Complexidade – Olinda, 2013 a 2017*.
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Fonte: SIA/SUS –Datasus. * Dados parciais

Em relação ao número de procedimentos pelos os quatro principais grupos de causas

na Figura 75 nota-se um declínio ao longo dos anos de 2013 a 2016, sendo apresentados

dados parciais em 2017, com maior frequência no número de procedimentos com finalidade

diagnóstica, seguido por procedimentos clínicos. Pode-se observar que as ações de

promoção e prevenção em saúde são de baixo registro e também vem em declínio ao longo

do período, necessitando investir em melhores controles de tais procedimentos.

Figura 75 – Número de Procedimentos por Grupo de Causas – Olinda, 2013 -2017*.

Fonte: SIA/SUS – Datasus. * Dados parciais.

O número de procedimentos eletivos ao longo dos anos são os de maior frequência

chegando a mais de 95% dos procedimentos realizados, e em relação às urgências, nota-se
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que vem crescendo após 2011 de forma acelerada chegando 4% em 2017, com dados

parciais, possivelmente pelos crescentes índices de violência e acidentes, em especial de

transporte terrestre (motocicleta), como pode ser visto na Figura 76.

Figura 76 – Procedimento por caráter de atendimento – Eletivo ou de Urgência. Olinda,
2008 a 2017*.

Fonte: SIA/SUS – Datasus. * Dados parciais.

Em relação à internação hospitalar, observa-se que houve um aumento dos

procedimentos seletivos, bem como àqueles em carácter de urgência no período de 2015 a

2022 (Figura 77).

Figura 77 – Evolução das internações hospitalares realizadas por local de internação
segundo caráter de atendimento. Olinda, 2015 a 2021.

Fonte: SIH/SUS –Datasus.

Quanto às internações por grupos de procedimentos observam-se que as internações
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por Procedimentos Clínicos prevalecem em relação aos demais, onde o maior volume das

internações é decorrente dos Tratamentos Clínicos (outras especialidades) (65,78%), seguido

de Partos e Nascimentos (16,76%), como causa das internações hospitalares de residentes de

Olinda (Figura 78).

Figura 78 – Internações hospitalares realizadas por grupo de procedimentos. Olinda, 2015 e
2021.

Fonte: Ministério da Saúde SIH/SUS – Datasus

A assistência farmacêutica encontra-se organizada em uma Central de Abastecimento

Farmacêutico (CAF) e farmácias descentralizadas nas unidades de saúde, proporcionando

maior controle e gerenciamento na dispensação das medicações e dos insumos estratégicos

de acordo com as necessidades dos usuários.

O município possui a Relação Municipal de Medicamentos (REMUNE) que

contempla 303 itens da Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (RENAME). Para

apoio ao diagnóstico, Olinda conta com serviços conveniados para realização de exames

laboratoriais e com o Laboratório Municipal de Saúde de Olinda.

3.2.1 - Rede Cegonha

Essa rede é instituída para assegurar, à mulher, o direito ao planejamento reprodutivo
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e atenção humanizada à gravidez, parto e puerpério, como também, à criança, o direito ao

nascimento seguro e ao desenvolvimento saudável.

No município de Olinda, por meio de serviços de saúde da Atenção Básica e

especializada e pelas Coordenações de Saúde da Mulher e Saúde da Criança, o sistema

municipal de saúde busca o atendimento qualificado, humanizado e integral às mulheres e

crianças.

As duas coordenações atuam integradas com outras coordenações de políticas

estratégicas (Coordenação de Nutrição, Coordenação de IST/AIDS, Coordenação do

Programa Saúde na Escola, Vigilância Epidemiológica, com as Equipes de Saúde da

Família, Equipes dos Núcleos de Apoio à Saúde da Família e com os profissionais da

Atenção Especializada.

3.2.2 - A rede de Atenção à Saúde Materno-Infantil

● Rede Básica de Saúde;

● Maternidade Brites de Albuquerque (cedida ao Estado para o atendimento à

COVID-19);

● Maternidade do Hospital do Tricentenário;

● 02 Policlínicas da Mulher;

● 07 Policlínicas

● Serviço de Mamografia Móvel.

Nos últimos anos, a ampliação da cobertura da Atenção Básica contribuiu para

melhorar o acesso ao pré-natal que pode ser verificado pelo aumento na proporção de

gestantes com sete ou mais consultas de pré-natal que passou de 46,8% em 2004 para

52,3% em 2012, um incremento de 11,7%. Entretanto, nos anos de 2014 a 2016 essas

proporção de cobertura ficou reduzida, chegando a igualar ao início dos anos 2000. A meta

do Município é garantir 60% de cobertura e em 2017 chegou com dados parciais a 53,8%

(Figura 79).

Entretanto, ainda é necessário concentrar esforços para implementar a qualidade do

pré-natal que pode se expressar por indicadores de captação precoce da gestante e de

qualidade do atendimento prestado.

Figura 79 – Evolução da proporção de gestantes com sete ou mais consultas de pré-natal.
Olinda, 2009 a 2017.
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Fonte: SINASC

O enfrentamento às neoplasias prevalentes nas mulheres, em especial o câncer

de colo de útero e o de mama, segue sendo um desafio no município de Olinda. O

diagnóstico precoce é de extrema importância no controle deste agravo de Saúde

Pública, sendo exame citopatológico do colo de útero um meio imprescindível para

tal.

Com relação à razão de exames citopatológicos do colo de útero em mulheres

de 25 a 64 anos, observou-se um profundo decréscimo nos anos de 2019 (0,26) e

2020 (0,25) que pode ter como hipótese o surgimento da pandemia de COVID-19 que

afetou por completo a assistência, trazendo desafios para o cuidado em saúde. Com a

necessidade de isolamento social e maiores preocupações quanto à transmissão do

novo coronavírus, muitos exames citológicos não foram realizandos, afetando

diretamente este indicador (Figura 80).

Figura 80 – Evolução da razão de exames citopatológicos do colo do útero em
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mulheres de 25 a 64 anos. Olinda, 2015 a 2021.

Fonte: SIA SUS / Datasus

O acesso das mulheres à realização do exame de mamografia obteve um

aumento significativo de 2010 para 2015, passando de 0,18 para 0,59, um incremento

de mais de 200% (Figura 81). Um dos motivos para o aumento no número de exames

pode ser a implantação do projeto “Mama móvel”, que tem por objetivo facilitar o

acesso ao exame de mamografia, desburocratizando e reduzindo a fila de espera.

Entretanto, nos anos de 2016 e 2017 houve uma redução significativa no indicador,

motivo pelo qual retornou a ser uma ação prioritária para o município.

Figura 81 – Evolução da razão de exames de mamografia realizados em mulheres de

50 a 69 anos na população da mesma faixa etária. Olinda, 2010 a 2017*.

Fonte: SIA SUS / Datasus. * Dados parcial
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As taxas de cesarianas têm aumentado nas últimas décadas em todo mundo, se

transformando em uma dos procedimentos cirúrgicos mais comuns. O Brasil apresenta as

mais altas taxas de casarias do mundo. No ano de 2000 essa taxa era de 38,3%e aumentou

para 54% dos nascimentos em 2011.

Em Olinda, o percentual de partos normais veio crescendo ao longo dos anos,

passando de 43,99% em 2010 para 56,56% em 2017*. Apesar de haver um crescente na

proporção de partos normais, esses se mostram inferiores ao preconizado pela Organização

Mundial de Saúde que considera aceitável apenas a realização de 15% de partos cesáreos

(Figura 82).

Figura 82 - Evolução da proporção de partos normais em mães residentes em Olinda, 2010
a 2017*.

‘

Fonte: SINASC/DVS/SMS-OLINDA

O parto cirúrgico acima do preconizado pode estar associado às consequências

negativas relacionadas à saúde materna e infantil. Evidências recentes sugerem que o

aumento da taxa de nascimentos prematuros e de baixo peso ao nascer no Brasil teve

como uma de suas causas o aumento da proporção de cesarianas e a indução do parto.

Esse é um agravante, considerando que a prematuridade e o baixo peso são os

principais preditores das mortes menores de um ano no País.

A proporção de vacinas do calendário básico de vacinação da criança evidencia que

o município de Olinda tem alcançado a meta de, no mínimo, 68% de cobertura vacinal para

crianças menores de 02 anos preconizada sendo – Pentavalente, Pneumocócica, Poliomielite

e Tríplice Viral (1ª dose) (Figura 83). A Tabela 19 demonstra a evolução no percentual de
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imunização de cada uma das vacinas do calendário básico com coberturas vacinais

alcançadas, o ano de 2022 ainda encontra-se em vigência, dessa forma nota-se um

decréscimo na cobertura que corresponde às informações parciais do ano.

Figura 83 - Proporção de Vacinas Selecionadas do Cartão Nacional de Vacinas para
Crianças < 2 Anos - com Cobertura Vacinal Preconizada - Pentavalente, Pneumocócica,
Poliomielite e Tríplice Viral (1ªdose) – Olinda, 2017 a 2022*.

Fonte: DATASUS - SI-PNI. * Dado parcial

Tabela 19 – Percentuais de Cobertura das Vacinas do Calendário Básico de Vacinação
de Crianças – Olinda, 2017 a 2022*.

Imuno 2017 2018 2019 2020 2021 2022 TOTAL
BCG 86,20 91,40 72,02 74,41 74,17 61,51 78,12
Rotavírus
Humano 65,15 66,78 69,65 72,42 69,38 50,27 66,95
Meningococo C 68,14 68,31 72,44 72,39 70,88 54,08 68,91
Hepatite B 67,04 65,18 61,22 71,75 69,13 52,35 65,52
Pentavalente 67,04 65,18 61,22 71,75 69,13 52,35 65,52
Pneumocócica 76,24 74,96 76,12 78,65 74,25 57,65 74,40
Poliomielite 63,56 65,05 68,67 69,83 69,23 52,49 65,86
Tríplice Viral  D1 69,58 68,65 80,16 81,08 79,78 62,21 74,50
Tríplice Viral  D2 62,19 47,24 63,89 38,64 38,70 29,48 48,56
Total 68,39 66,23 66,70 70,89 67,92 51,65 66,55

Fonte: SI-PNI. * Dados parciais
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3.2.3 - Rede de Urgência e Emergência

A Rede de Atenção às Urgências tem como finalidade promover a articulação e

integração de todos os serviços de saúde, com o objetivo de ampliar e qualificar o

acesso humanizado e integral aos usuários em situação de urgência e emergência nos

serviços de saúde, de maneira ágil e oportuna.

A rede de urgência e Emergência de Olinda é composta por:

● 01 Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), com 05ambulâncias;

● 02 Serviços de Pronto Atendimento (SPA) - Peixinhos e Hospital do Tricentenário;

● 01 Unidade de Pronto Atendimento estadual (UPA – PE15);

● Urgência do Hospital do Tricentenário – Urgência odontológica, urgência

pediátrica e clínica médica;

● Urgência da Maternidade Brites de Albuquerque (em reforma);

● Urgência psiquiátrica – Comunidade Terapêutica de Olinda.

Quanto à cobertura do Serviço de atenção pré-hospitalar móvel – SAMU, Olinda mantem

a mesma frota desde 2015, sendo:

SAMU 2017 2016 2015

Central de Regulação de
Urgência

SAMU
Rondonópolis

SAMU
Recife

SAMU Recife

Ambulâncias básicas 4 4 4

Ambulâncias avançadas 1 1 1

Motolâncias 1 1 1

Fonte: CGUE/DAE/SAS/MS.

O número de atendimentos do SAMU (Base Olinda) apresentou uma leve redução

entre os anos de 2015e 2017. As ocorrências de causas clínicas tiveram um aumento de 5,2%

enquanto que os atendimentos de causas externas reduziram em 29% (Figura 84).
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Figura 84 – Evolução dos atendimentos do SAMU (Base Olinda) por grupo de causa.

Olinda, 2015 a 2021.

Fonte: SAMU 192 Olinda/PE.

As informações são parciais pela grande quantidade de registros com causas

ignoradas, revelando a necessidade de melhoria dos registros das ocorrências, como pode ser

visto na Tabela 20 abaixo.

Tabela 20 - Número de atendimentos por Grupo de Causas – Olinda 2017 a 2021.

Grupo de
causa 2017 2018 2019 2020 2021 Total Média

Ignorado 955 0 0 95 41 1.091 218
Causas clínicas 1.861 2.933 3.687 4.309 3.394 16.184 3.237
Causas externas 1.132 851 1.038 1.646 1.144 5.811 1.162
Obstétrica 102 61 69 132 122 486 97
Total 4.050 3.845 4.794 6.182 4.701 23.572 4.714
FONTE: SAMU 192 Olinda/PE.

No período de 2015 a 2021 foram realizadas uma média de 19.648 internações

hospitalares, com o caráter de urgência, o que correspondeu a 75,73% das internações

hospitalares realizadas em residentes de Olinda no período. O ano de 2021 foi o que

apresentou maior percentual de internações de urgência (77,89%) (Figura 85).
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Figura 85 – Número absoluto de internações hospitalares de urgências e eletivos em

residentes em Olinda, de 2015 a 2021.

Fonte: SIH SUS / Datasus

3.2.4 - Rede de Atenção Psicossocial (Saúde Mental)

A Rede de Saúde Mental é constituída por vários dispositivos assistenciais que

possibilitam a atenção psicossocial aos pacientes com transtornos mentais ou dependência

de álcool e outras drogas. A mesma tem como finalidade a criação, ampliação e articulação

de pontos de atenção à saúde para pessoas com sofrimento ou transtorno mental e com

necessidades decorrentes do uso de crack, álcool e outras drogas, no âmbito do Sistema

Único de Saúde (SUS).

Como parte da rede de saúde mental de Olinda, o município oferta serviços

por meio de três Centros de Atenção Psicossocial (CAPS), sendo um CAPS voltado

para transtornos mentais, outro CAPS voltado para o uso abusivo de álcool e outras

drogas, e o terceiro realiza o tratamento da população Infanto-Juvenil. Além disso,

complementando a rede têm-se atualmente seis Residências Terapêuticas e 16 Leitos

Integrais localizados dentro do Hospital Tricentenário. Com todos estes equipamentos

da rede, o município possui atualmente uma cobertura populacional de 35,82%.

O objetivo principal dos CAPS é oferecer atendimento psicossocial à população,

acompanhamento clínico e reinserção social dos usuários, pelo acesso ao trabalho, lazer,

exercício dos direitos civis e fortalecimento dos laços familiares e comunitários. Já as
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residências terapêuticas são alternativas de moradia para pessoas internadas há anos em

hospitais psiquiátricos por não contarem com suporte adequado na comunidade. Esses

serviços fortalecem as diretrizes de superação do modelo de atenção centrado no hospital

psiquiátrico em conjunto com os demais programas existentes na área de saúde mental. O

município conta também os serviços prestados pelo Consultório na Rua, Agentes

Redutores de Danos e com o Programa de Volta para Casa.

A rede de atenção psicossocial:

● Rede Básica de Saúde

● 01 Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) Transtorno Adulto;

● 01 CAPS para o tratamento de álcool e drogas;

● 01 CAPS para o tratamento da população Infanto-Juvenil;

● 06 Residências Terapêuticas;

● 16 Leitos Integrais – Hospital Tricentenário.

Tendo como objetivo oferecer atendimento integral ao usuário do sistema de

saúde municipal idoso, e/ou portador de doenças crônicas, a rede municipal de saúde

de Olinda conta com:

▪ Ações intersetoriais de promoção da saúde;

▪ A atuação das Equipes de Saúde da Família na Atenção Básica;

▪ A Atenção Especializada;

▪ Coordenação técnica que articulam as diferentes estratégias de cuidado

como Saúde do Idoso, Nutrição e das Doenças e Agravos Não

Transmissíveis (DANTS).

3.2.5 - Rede de Atenção a Pessoa com Deficiência

Segundo dados do IBGE (2010) 28% da população de Olinda (105.341

habitantes) possui pelo menos uma deficiência, dentre as quais a deficiência visual

corresponde a 60%, seguida pela deficiência motora (21%) e deficiência auditiva

(14%) (Tabela 21).

Tabela 21 – Número e percentuais de pessoas com deficiência segundo tipo de Residentes
em Olinda, 2010.
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Tipo de Deficiência N %

Deficiência visual 84.942 59,29

Deficiência visual - não consegue de modo algum 1.094 1,29

Deficiência visual – grande dificuldade 13.932 16,40

Deficiência visual – alguma dificuldade 69.916 82,31

Deficiência auditiva 20.897 14,59

Deficiência auditiva - não consegue de modo algum 881 4,22

Deficiência auditiva – grande dificuldade 3.661 17,52

Deficiência auditiva – alguma dificuldade 16.355 78,26

Deficiência motora 31.060 21,68

Deficiência motora - não consegue de modo algum 1.426 4,59

Deficiência motora – grande dificuldade 8.641 27,82

Deficiência motora – alguma dificuldade 20.993 67,59

Mental/intellectual 6.361 4,44

Total (Pelo menos uma das deficiências investigadas) 105.533 100.0

Fonte: IBGE/CENSO 2010.

A rede de cuidado às pessoas com deficiência (viver sem limites) tem como

objetivos ampliar o acesso e qualificação do atendimento às pessoas com deficiência,

ampliar a integração e articulação dos serviços de reabilitação com a rede de atenção

primária e outros pontos de Atenção Especializada e desenvolver ações de prevenção

de deficiências na infância e vida adulta.

Essa rede conta também com o Centro de Reabilitação de Olinda (CRO) que tem

por objetivo realizar diagnóstico, avaliação, orientação, estimulação precoce e

atendimento especializado em reabilitação, concessão, adaptação, constituindo-se em

referência para a rede de atenção à saúde no território. O CRO realiza atendimentos de

fisioterapia, fonoaudiologia, terapia ocupacional e psicologia. A equipe é composta ainda

por técnicos em enfermagem, médico especialista em ortopedia e traumatologia e

assistente social.

3.3 Gestão Estratégica e Participativa
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A Gestão Estratégica e Participativa visa o fortalecimento do controle social no SUS

e ampliação os espaços de escuta às demandas dos usuários.

3.3.1 - Controle Social

Visa consolidar, de forma democrática, a participação da sociedade na política de

saúde, institucionalizado pelo Conselho Municipal de Saúde e pelos Conselhos Locais.

Dentre as principais atividades do Controle Social, destacam-se: acompanhamento,

controle e avaliação da política municipal de saúde; análise, discussão e aprovação dos

instrumentos de gestão; articulação e intercâmbio entre o Conselho, entidades, movimentos

populares, instituições públicas e privadas para a promoção da saúde; fiscalização das ações

e serviços de saúde prestados à população.

Nesse sentido, constatam-se como importantes avanços do controle social em Olinda:

● Realização das Conferências Municipais de Saúde;

● Capacitação dos Conselheiros Municipais de Saúde;

● Participação dos Conselheiros de Saúde no processo de Planejamento e

Monitoramento da Gestão;

● Criação da Lei Nº 5705 de 12/10 que altera a Lei anterior e delibera sobre a

eleição da Presidência do Conselho;

● Eleição da mesa diretora do Conselho Municipal de Saúde;

● Realização de reuniões itinerantes do Conselho Municipal de Saúde de
Olinda.

3.3.2 - Ouvidoria Municipal

Constitui-se importante espaço de escuta da população, visando promover a

melhoria da qualidade dos serviços, otimizando os recursos existentes, a fim de garantir

respostas às manifestações recebidas.

Dentre as principais atividades realizadas pela ouvidoria, destacam-se: recebimento,

análise, encaminhamento e acompanhamento das reclamações, denúncias, sugestões e

elogios apresentados pelos cidadãos; acompanhamento do trâmite das demandas

apresentadas dentro do prazo estabelecido para resposta ao cidadão; apresentação de

relatórios acerca das atividades desenvolvidas.

Tem-se como avanços da Ouvidoria em Olinda:
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● Implantação do Sistema Ouvidor SUS – Nível 1;

● Implantação da caixa de sugestões em todas as unidades de saúde;

● Atualização do Guia da Saúde, divulgando para os usuários do SUS os serviços de saúde

disponíveis;

● Implementação do 0800 como canal de comunicação com os usuários (Número 0800

0810210).

3.4 Aperfeiçoamento da Gestão

Traduz-se nos esforços da gestão em busca do aperfeiçoamento de processos

gerenciais almejando o alcance de metas, com foco no aprimoramento de recursos e

efetividade de ações. Nesse sentido, destacam-se o processo de planejamento e

monitoramento; a gestão da informação; a incorporação tecnológica; a regulação

assistencial do sistema municipal de saúde.

3.4.1 Planejamento e Monitoramento:

O planejamento elabora os instrumentos de gestão que permitem definir e

orientar as políticas de saúde, facilitar a tomada de decisão, distribuir racionalmente

os recursos existentes pelo estabelecimento de prioridades (economia de escala),

ampliar a margem de eficiência e eficácia no desenvolvimento das ações e organizar

as atividades de forma efetiva e equânime no território.

O processo de Planejamento na Secretaria utiliza instrumentos estratégicos para

a construção de uma agenda de trabalho adequada visando uma Gestão Estratégica e

Participativa. Sendo ainda essencial o processo de monitoramento contínuo das metas

e ações definidas e programadas.

Em Olinda, tem-se como principais resultados e produtos da estruturação do

processo de planejamento em saúde:

● Aperfeiçoamento dos instrumentos de gestão;

● Realização de oficinas semestrais de monitoramento com integração dos

diferentes instrumentos de gestão e acompanhamento dos indicadores

prioritários;

● Cumprimento de 43% metas do Plano Municipal de Saúde 2014 a 2017;

● Cumprimento de aproximadamente 56% do Plano Municipal de Saúde 2018 a

2021.
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3.4.2 - Gestão da Informação e da Tecnologia:

Visa auxiliar e orientar o processo de tomada de decisão e o planejamento de

ações e definição de estratégias. Tem como principais atividades: produção de

análises temáticas da situação de saúde e dos serviços de atenção à saúde para apoio à

gestão; realização de estudos de interesse à gestão; disseminação da informação na

perspectiva da democratização da informação em saúde e da visibilidade das ações

desenvolvidas pela gestão da saúde em Olinda; fortalecimento e consolidação do

Núcleo de Geoprocessamento (NUGEO).

A utilização de recursos tecnológicos para a otimização das ações e dos

resultados tem sido uma das estratégias utilizadas pela gestão, destacando-se como

principais avanços a informatização de 100% das Unidades Básicas de Saúde, a

implantação do sistema para marcação de consultas e exames pela internet (SISREG)

em todas as unidades de saúde; implementação do serviço de resultado de exames

laboratoriais pela internet, implementação do SISPNI, HORUS e dos demais sistemas

de informação definidos pelo Ministério da Saúde.

3.4.3 Regulação Assistencial

A regulação assistencial busca organizar o acesso aos serviços e às ações de

assistência especializadas em saúde, tendo como principais atividades: a elaboração

de protocolos de acesso e classificação de riscos; gerenciamento do SISREG;

contratualização dos prestadores; gerenciamento dos principais sistemas de

informações assistenciais; atendimento das demandas geradas pela ouvidoria e ou

pelo ministério público; confecção dos cartões SUS; atualização do CNES, dentre

outras atividades.

3.5 Vigilância em Saúde

Tem por objetivo a observação e análise contínua da situação de saúde da

população, articulando-se em um conjunto de ações destinadas a controlar fatores

determinantes, condicionantes, riscos e danos à saúde da população do território,

garantindo-se a integralidade da atenção, o que inclui tanto a abordagem individual

como coletiva dos problemas de saúde.

Trabalha em ações de combate a doenças emergentes e prioritárias como
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dengue, filariose e outras doenças transmissíveis; na prevenção e controle de doenças

imunopreveníveis, como o sarampo, gripe; no controle de zoonoses; na vigilância de

doenças emergentes; no combate à tuberculose, hanseníase, hepatites virais, IST e

AIDS. Além disso, a Vigilância em Saúde coordena o Programa Municipal de

Imunizações (PMI) e as ações de Vigilância Ambiental e Vigilância de Agravos de

Doenças não Transmissíveis e seus fatores de risco, bem como a Vigilância Sanitária,

Epidemiológica e de Saúde do Trabalhador.

Os principais componentes da Vigilância em Saúde são:

a) Vigilância Epidemiológica - visa acompanhar o comportamento das doenças e

agravos na sociedade e, a partir das informações coletadas, sugerir estratégias de

intervenção em saúde que minimizem ou cessem os danos/riscos a saúde da

população.

b)Vigilância Ambiental - Tem como objetivo minimizar e/ou cessar os fatores

ambientais de riscos que interferem na saúde humana, identificando e realizando

medidas de prevenção e controle dos determinantes e condicionantes ambientais

relacionados aos principais agravos à saúde.

c) Vigilância Sanitária - Objetiva a promoção, proteção, recuperação e

reabilitação da saúde da população, atuando sobre os fatores de risco associados a

produtos, insumos e decorrentes da prestação de serviços de interesse da saúde.

d) Vigilância e Controle das Doenças Transmissíveis - Visa à redução e controle

de doenças transmissíveis prioritárias para o município, sendo:

Hanseníase: Visa à eliminação, o controle da hanseníase e prevenção da

incapacidade física da população. O programa está implantado em todas as

equipes de saúde, e nas Policlínicas João de Barros Barreto e São Benedito como

referência municipal.

Tuberculose: Objetiva eliminar a tuberculose e prevenir novos casos da

doença. Tem como principais estratégias: Diagnóstico precoce (exame de

escarro, o exame de cultura, RX, exame de contatos, prova tuberculínica e

o teste HIV); Prevenção (vacina BCG ao nascer, ações educativas para

orientar a população sobre os principais sintomas e formas de prevenção);

Tratamento diretamente observado; realiza o acompanhamento dos casos
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vinculados a unidade de saúde, busca de faltosos, abandonos e investigação

de óbitos.

IST/AIDS: Tem ênfase na implantação e implementação de ações de prevenção e assistência

para contribuir na redução e controle da AIDS e da ocorrência de outras IST no município

de Olinda, com destaque para a sífilis congênita, sífilis em gestantes e hepatite B e C. As

principais ações e serviços envolve o Centro de Testagem e Aconselhamento – CTA que

oferta exames sorológicos de HIV, triagem de sífilis, triagem de Hepatite B e C com

aconselhamento, a articulação com a rede de saúde e com o Serviço de Assistência

Especializada do HIV e AIDS- SAE que funcionam na Policlínica João de Barros Barreto

com tratamento e acompanhamento dos casos AIDS, gestantes HIV+ e criança exposta,

garantindo a dispensação dos medicamentos para AIDS, infecções oportunistas e fórmula

infantil; além da definição de estratégias de prevenção para populações prioritárias

(profissionais do sexo, população LGBT, manicures, jovens) e população em geral.

3.6.  Saúde Suplementar

Segundo dados da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), até junho

de 2017, 107.944 olindenses possuíam pl ano de saúde privado para assistência

médica e 87.736 para assistência odontológica (exclusivamente); o que representa

27,67% da população com plano de saúde para assistência médica e 22,49% com

plano odontológico.

Observa-se uma redução de mais de 9% no percentual de beneficiários de

planos de saúde privados para assistência médica, passando de 28,3% em 2013 para

27.6% em 2017 (Figura 86).

Figura 86 – Número de Usuários de Plano de Saúde por ano. Olinda, junho de 2009 a junho
de 2017.
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Fonte: Site da ANS.

Em 2017, em torno de 72% da população Olindense utiliza exclusivamente a

assistência ofertada pelo SUS no que se refere à assistência médica, esse indicador

em 2001 era de 81,3%, com uma redução de 9,38%, como reflexo da diminuição da

cobertura da saúde suplementar.

Quanto à segmentação dos planos privados, observa-se que mais da metade dos

planos são de assistência hospitalar e ambulatorial, com destaque para o crescimento

dos planos exclusivamente odontológicos, que já representam 35,5% do segmento

(Figura 87).

Figura 87 - Número de usuários com Plano Odontológicos. Olinda de junho de 2009 a

junho de 2017.

Fonte: Site da ANS
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3.7 Financiamento da Saúde

Tem-se ainda como importantes questões para a gestão da saúde o Financiamento e

o Processo de Construção do Orçamento Municipal.

O SUS é, reconhecidamente, uma das maiores conquistas do povo brasileiro,

por revelar-se uma política pública includente desde o seu surgimento. A partir da

promulgação da Constituição Federal em 1988, todo cidadão brasileiro tem direito à

atenção à saúde de forma integral e gratuita.

Garantir a universalidade e integralidade num cenário de restrições

orçamentárias e financeiras, além de buscar a alocação de recursos de forma

equânime em um país de tantas desigualdades sociais e regionais, tem sido o principal

e perpétuo desafio da saúde.

O preceito constitucional de acesso universal com atendimento integral fica

cada vez mais difícil, tanto para o município de Olinda, como para a grande maioria

dos municípios brasileiros. Prover as ações de saúde em um cenário de importantes

restrições orçamentárias e financeiras se torna cada vez mais desafiador,

especialmente com as crescentes despesas em saúde por habitante/ano, que em

2017 era de R$ 331,01 e passou para R$ 434,54 em 2021, com um crescimento de

23,8%. Entretanto, estes incrementos são ainda menores do que os observados no

estado de Pernambuco e no país em toda série histórica, já considerados insuficientes

para garantia dos princípios doutrinários do SUS (Figura 88).

Figura 88 – Evolução da Despesa com saúde por habitante ano em reais (R$). Olinda,
Pernambuco e Brasil. 2017 a 2021.
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Fonte: SIOPS

Os percentuais de investimento financeiro dos municípios, estados e União no

SUS são definidos atualmente pela Lei Complementar nº 141, de 13 de janeiro de

2012, resultante da sanção presidencial da Emenda Constitucional 29 (EC-29). Por

esta lei, os municípios e o Distrito Federal devem aplicar anualmente, no mínimo,

15% da arrecadação dos impostos em ações e serviços públicos de saúde.

Conforme se pode observar na Figura 89 em todo o período analisado, o

município de Olinda aplicou percentuais da receita própria em saúde acima de 15%,

chegando a 17,6% em 2020 e a 15,8% em 2021.

Figura 89 – Percentual de Recursos Próprios aplicados em Saúde (EC-29). Olinda, 2016 a
2021.

Fonte: SIOPS.

Em relação aos repasses regulares da união para os municípios, a Assistência
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Hospitalar e Ambulatorial de Média Complexidade carreia maior parte dos recursos

com saúde ao longo dos últimos anos e vem se mantendo (em torno 34,5% em 2021),

dentre os demais blocos de ações e serviços de saúde. A Atenção Primária em Saúde

foi responsável por 18,9% das despesas, seguida por Outras Funções que corresponde

a 39,7%. A Vigilância Epidemiológica representa apenas 4,3% das despesas. (Figura

90).

Figura 90 – Despesas com saúde por subfunção ou blocos de ações definidas no

SIOPS - Olinda de 2018 a 2021.

Fonte: Fundo Nacional de Saúde.

LEGENDA:
APS 301 - Atenção Primária em Saúde
AHA 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
SPT 303 - Suporte Profilático e Terapêutico
VS 304 - Vigilância Sanitária
VE 305 - Vigilância Epidemológica
NA 306 - Alimentação e Nutrição
OUTROS Outras Subfunções
TOTAL Despesa Total com a Função Saúde

3.8 Gestão de Pessoas e Educação na Saúde

A organização das ações e serviços de saúde depende em grande parte do quadro

de pessoal que compõe a Secretaria de Saúde de Olinda. Assim, segue abaixo a Tabela 22

que demonstra o quantitativo de pessoal por vínculo funcional, onde se observa que 61% dos
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servidores são efetivos, 35% são contratados, 4% são cargos comissionados num total de

1.704 servidores.

Tabela 22 – Quadro de Pessoal por Vínculo Funcional, Olinda 2021.

Tipo de Vínculo Quantidade %
Cargos Comissionados 75 4
Efetivos 1.221 64
Contratados 532 28

TOTAL 1.908
Fonte: DP/SSO

Quanto ao nível de escolaridade dos servidores, observa-se que 40% apresentam
nível de elementar de escolaridade, 31% de nível superior, e 29% com nível médio,
desconsiderando-se os cargos comissionados (Tabela 23).

Tabela 23 – Quadro de pessoal por Nível de Escolaridade, Olinda 2021.

Nível de
Escolaridade Quantidade %

Elementar 646 40
Médio 475 29
Superior 508 31

TOTAL 1.629
Fonte: DP/SSO

Quanto aos cargos de nível superior, nota-se que os médicos são os de maior

quantidade (38%), seguido de perto pelos enfermeiros (32%), sendo os cargos de maior

volume da Secretaria de Saúde de Olinda, como pode ser visto na Tabela 24.

Tabela 24 – Quantidade de servidores de nível superior por cargos, Olinda 2021.

Cargos de Nível Superior
Cargo Quantidade

Assessor de Engenharia 1
Assistente de Vigilância Sanitária 1
Assistente Social 8
Auditor 2
Biólogo 3
Biomédico 2
Citotécnico 1
Coordenadores 7
Endodontista 1
Enfermeiro 154
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Farmacêutico 19
Farmacêutico/Bioquímico 1
Fisioterapeuta 9
Fonoaudiólogo 4
Médico 181
Nutricionista 4
Odonto/Cirurgião Dentista 44
Psicólogo 13
Químico 1
Sanitarista 5
Supervisor 1
Técnico de Nível Superior 29
Veterinário 13

TOTAL 504
Fonte: DP/SSO

Em relação aos cargos de nível médio, o de maior frequência é os de Agente

Comunitário de Saúde (36%), seguido pelo Técnico em Enfermagem (25%), Agente de

Combate às Endemias (15%) e Técnico Administrativo (5%), como por de visto

detalhadamente na Tabela 25 abaixo.

Tabela 25 – Quantidade de servidores de nível médio por cargos, Olinda 2021.

Cargos de Nível Médio
Cargo Quantidade

ACE 161
ACS 388
Apoio Administrativo 2
Arte Educador 1
Artesão 1
Assessor de Engenharia 1
Aux. Manutenção e Obras /Vigilante 48
Auxiliar de Farmácia 11
Cuidador 26
Guarda Municipal 1
Motorista 29
Téc. Administrativo 51
Téc. em Enfermagem 273
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Téc. em Informática 1
Téc. em Laboratório 22
Téc. em Radiologia 1
Téc. em Saneamento 2
Téc. Fiscal de Obras 1
Téc. Nível Médio 4
Téc. Seg. do Trabalho 2
Técnico de Higiene Bucal 46

TOTAL 1.072
Fonte: DP/SSO

Dos cargos de nível elementar 96% são Auxiliares de Serviços Gerais, destes, 86% são
efetivos e 14% contratados.

Tabela 26 – Quantidade de servidores de nível elementar por cargos, Olinda 2021.

Cargos de Nível Elementar
Cargo Quantidade

Auxiliar de Serviços Gerais 22
Contínuo 1

TOTAL 23
Fonte: DP/SSO

Quanto ao setor de Integração Ensino e Serviço, as instituições conveniadas em

2022 são: a Faculdade de Ciências Humanas de Olinda – FACHO, Faculdade de

Comunicação, Tecnologia e Turismo de Olinda – FACOTTUR, Faculdade de Medicina de

Olinda – FMO, Grupo SER Educacional (NASSAU), UNIBRA – Centro Universitário

Brasileiro, Universidade Católica de Pernambuco – UNICAP, Universidade de Pernambuco

– UPE/FENSG e a Universidade Federal de Pernambuco – UFPE.

Atualmente encontram-se disponíveis para estágio curricular de formação superior, as

áreas de medicina, enfermagem, psicologia, fisioterapia, medicina veterinária, odontologia,

serviço social e nutrição. Adicionalmente são ofertadas 36 vagas de estágio extracurricular

com bolsa para acadêmicos da área de saúde.

Em 2022 encontram-se disponibilizadas também, 60 vagas para estudantes de nível

médio que atuam em um programa específico de formação para atendimento ao público

chamado “Posso Ajudar”.

Adicionalmente, o setor conta com a autorização e validação de pesquisas

acadêmicas desenvolvidas pelos estudantes, sendo um setor fundamental para a gestão e
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manutenção da mão-de-obra especializada no SUS. O suporte na Educação Permanente para

os servidores, promovido pelo setor, surge como um importante diferencial no modo de

capacitação dos trabalhadores buscando o conhecimento como fator central no processo, se

baseando no aprendizado com significância e na possibilidade de transformar a prática

profissional.
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IV – OBJETIVOS, AÇÕES E METAS.

Objetivos – Diretrizes - Metas

A Secretaria Municipal de Saúde de Olinda tem como objetivo principal consolidar a

política de saúde, com ações e serviços integrais de proteção, promoção e recuperação da

saúde, visando reduzir ou eliminar riscos de doenças e agravos à saúde da população

Olindense. O ano de 2022 foi o primeiro ano de vigência do Plano, sendo necessária uma

revisão para adequação das diretrizes norteadoras.

O conjunto de metas e ações que se seguem abaixo foram propostas, discutidas e

aprovadas na XV Conferência Municipal de Saúde de Olinda, sendo organizadas em ações e

metas considerando sete diretrizes gerais ou eixos norteadores, organizados por objetivos

e metas que se pretende atingir em quatro anos, entendendo diretrizes enquanto caminhos

que apontam para onde se pretende chegar, com ações e serviços de saúde consolidados e

sustentáveis.

DIRETRIZ 1: Fortalecimento da política de Atenção Básica em saúde no município.

OBJETIVO 1- Fortalecer o conjunto de ações de saúde no âmbito individual e coletivo,
com promoção, prevenção, proteção, diagnóstico, tratamento, redução de danos e
manutenção da saúde dos munícipes.

META: FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA

1. Ampliar de 58 ESF para 61 ESF.

2. Implantar 04 EAP's em áreas de maior vulnerabilidade, risco social e sanitário.

3. Adequação em 50% dos espaços das Unidades Básicas de Saúde com infraestrutura e
insumos necessários.

4. Ampliação da cobertura do Programa Saúde na Escola (PSE) de 64% para 70% das
escolas públicas municipais.
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5. Implantação do Programa Crescer Saudável em 50% das escolas vinculadas ao PSE.

6. Promover ações para o fortalecimento da prevenção do câncer de colo de útero para
atingir a meta de 60% na faixa etária prioritária ao ano.

7. Manutenção da oferta de testagem rápida de sífilis e HIV em 100% das equipes de
Saúde da Família.

8. Garantir 100% do tratamento de Sífilis (Penicilina Benzatina) ou fármacos de
escolha conforme literatura em gestantes, parceiros e todos os usuários, nas Unidades da
Atenção Básica, promovendo a sensibilização dos profissionais com relação à administração
da Penicilina Benzatina, com garantia de condições de trabalho.

9. Manutenção de insumos minimamente em 80% das Unidades Básicas de Saúde.

10. Retorno dos turnos estendidos com garantia nos 03 canais de divulgação e serviço de
segurança conforme cronograma.

11. Retornar aos grupos de gestantes em 100% das USF.

12. Realização de 100% dos cadastros domiciliares e individuais através do sistema
digital (PEC) pelos Agentes Comunitários de Saúde.

13. Ampliação em 100% da infraestrutura de informatização necessária e Manutenção da
infraestrutura existente.

14. Formação de grupos operativos de educação em saúde em 100% das unidades da
Atenção Básica, com parcerias em escolas, ONG e similares.

15. Garantir a composição mínima de 06 agentes comunitários de saúde em 100% das
equipes de saúde da família.

16. Instituir o acolhimento em 100% das USF e com a participação de todos da equipe
das Unidades.

17. Elaboração de 03 boletins sobre o desempenho das ESF com base nos indicadores da
saúde quadrimestralmente, retomar as salas de situações nas unidades básicas.
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18. Criação de 01 Grupo de Trabalho de Educação Popular em Saúde com equipe
multidisciplinar para desenvolver ações no município.

19. Manutenção do colegiado de Atenção Básica bimestralmente com a participação das
áreas técnicas e as ESF.

20. Realização de 03 treinamentos em suporte básico de vida para contemplar em 100%
dos profissionais da Atenção Básica de saúde.

21. Garantir a organização e suporte tecnico do curso Saúde com AGENTE (curso
técnico para ACS) oferecido pelo Ministério da Saúde, para 100% dos ACS ativos no
município.

22. Garantir a liberação de medicamentos no horário de 08:00 às 12:00 e 13:00 às 17:00.

23. Garantir a requalificação estrutural e manuntenção de no minimo de 05 Unidades de
Saúde da Família mediante os recursos federais, estaduais e municipais.

24. Garantia de manutenção preventiva e corretiva de forma efetiva e contínua dos
equipamentos em 100% das Unidades de Saúde da Família.

25. Ofertar implantação de DIU em 50% das Unidades de Saúde da Família.

26. Promover 02 capacitações anuais para todos os profissionais da rede de Atenção
Básica de Saúde.

27. Elaborar o perfil epidemiológico e implantar o matriciamento permanente em 100%
das ESF´s sobre temas de maior relevância, de acordo com a necessidade sanitária.

28. Implantar após a sanção presidencial o piso da equipe dos profissionais de
enfermagem no municipio de Olinda.

29. Ampliar 10 equipes de saúde bucal em unidades de Atenção Básica.

30. Reativar e garantir o funcionamento da área de cultivo de plantas medicinais na base
rural de Olinda, retomando o manejo dos fitoterápicos no laboratório municipal, conforme
descrito na XIV conferência; Capacitando os profissionais na rede de saúde de Olinda.
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31. Garantir o abastecimento de medicamentos e insumos em sua totalidade nas
farmácias da rede de Atenção Básica.

32. Disponibilizar atendimento móvel através de van ou carro para locais de difícil
acesso e pessoas com dificuldade de locomoção.

33. Implantar 01 programa para divulgação das áreas de cobertura na Atenção Básica.

34. Descentralizar e garantir a coleta de sangue em toda rede de saúde, com garantia de
qualificação profissional e infraestrutura.

35. Ampliar o escolpo de atendimento da estratégia de saúde da família no município.
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META:  REESTRUTURAR AS ACADEMIAS DA SAÚDE

1. Garantir a requalificação e implementação de 03 (três) Academias da Saúde e com a
criação da equipe multidiciplinar para o monitoramento contra o tabagismo, diabetes,
hipertensão e obesidade.

DIRETRIZ 02: Ampliação do acesso do usuário e acompanhamento dos seus
indicadores de saúde, elencando suas necessidades no âmbito da Diretoria da Atenção

Especializada (DAE).

OBJETIVO 2: Realizar planejamento estratégico com reavaliação trimestral dos serviços
oferecidos pela DAE, através do ciclo do planejamento PDCA – planejar, executar, vigiar e
agir.

META: FORTALECER O SERVIÇO DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA
INTEGRALIZANDO AS ESPECIALIDADES OFERTADAS NO MUNICÍPIO

1. Implantar 01 serviço de atendimento aos pacientes com Psoríase.

2. Contratar 01 equipe para atender demandas (Pneumologista, Neonatologista,
Neurologista Adulto e Infantil; Fonoaudiólogo especialista em Autismo,
Fonoaudiólogo Generalista; Terapeuta Ocupacional; Psicólogo infantil).

3. Implantar na rede municipal da linha de cuidado do paciente e familiar/responsável
pela pessoa com deficiência, exemplificando autismo, doenças raras, Síndrome
Congênita do Zika Virus-SCZV, entre outras.

4. Ampliar a oferta do serviço de Planejamento Familiar de 02 para 04.

5. Implantar 02 serviços assistenciais (Endócrinologista e Nutricionista) para avaliar o
grau do Índice de Massa Corporal-IMC dos munícipes.

6. Garantir o estudo para viabilizar a ampliação de 01 espaço para atividade de Pilates
no Centro de Reabilitação de Olinda-CRO mediante os recursos federais e
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municipais.

7. Manter a Clínica da Pessoa Idosa para atendimento exclusivo dos que se enquadram
nos grupos de atendidos no município de Olinda, garantindo o atendimento
multiprofissional.

8. Ampliar e qualificar a equipe de especialistas multidicisplinares para atuar no
tratamento de crianças com necessidades especiais, com ênfase em TDAH e outros
transtornos na infância.

9. Reestruturar 10 serviços de Atenção Especializada, sendo estes, 09 policlínicas e 01
clínica da pessoa idosa.

10. Criar projetos para buscar recursos federais para a aquisição de equipamentos para os
serviços da Atenção Especializada do município de Olinda.

11. Adquirir no minimo 70% dos insumos para a operacionalização dos serviços de
Atenção Especializada do município de Olinda.

12. Reativar em uma policlínica o serviço de saúde em turno estendido.

13. Realizar 01 capacitação anual com os profissionais da rede de Atenção Especializada
para oferta da escuta qualificada e acolhimento diferenciado com consulta individual
holística e integral.

META: FORTALECER A REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA (RUE)

1. Garantir o funcionamento e implantação de 01 Unidade de Pronto Atendimento
(UPA de Rio Doce).

2. Implantação de Acolhimento com Classificação de Risco em 01 unidade de Pronto
Atendimento (UPA de Rio Doce ou SPA Peixinhos).

3. Conclusão de 100% da obra da estrutura física da maternidade: Brites de
Albuquerque com a adequação para partos de risco habitual.

4. Criação de um projeto com a consolidação dos serviços que serão ofertados pela
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Brites de Albuquerque após a entrega da administração estudal para a administração
municipal.

5. Realizar 01 treinamento em Reanimação Cardiorrespiratório (RCP) para 100% dos
profissionais da Atenção Básica, Especializada e da Rede de Urgência e Emergência.

6. Realizar uma atualização profissional para as equipes do SAMU e SPA Peixinhos
com cursos de BLS, ACLS, ATLS, PHTLS, PALS ou ALSO.

7. Qualificação de 100% do SAMU Olinda.

META: AMPLIAR E APRIMORAR O ACESSOAOS SERVIÇOS PRÉHOSPITALAR
DE ATENÇÃO AS URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - SAMU

1. Solicitar junto ao ministerio aquisição de mais 01 Motolância equipada.

META: SAMU AMPLIAR E APRIMORAR O ACESSOAOS SERVIÇOS
PRÉHOSPITALAR DE ATENÇÃO AS URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - SAMU

1. Manter 01 Centro de Referência para casos leves da Covid-19.

META: FORTALECER AS AÇÕES E OS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
DIANTE DE CENÁRIO DE PANDEMIA

1. Manutenção de 100% dos insumos necessários às ações Covid-19.

2. Implantar 01 serviço de atendimento aos pacientes com Psoríase

DIRETRIZ 03: Implementação das Políticas Estratégicas e redes prioritárias de Saúde
Implementação das Políticas Estratégicas de redes e serviços prioritários de Saúde.

OBJETIVO 3: Implantar e Implementar políticas estratégicas, redes e serviços prioritários
de saúde considerando o perfil epidemiológico e sanitário do município, por meio de ações
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relacionadas ao ciclo de vida

META: REQUALIFICAR E AMPLIAR À ASSISTÊNCIA DE SAÚDE BUCAL NAS
UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA

1. Garantir a criação de projetos para aquisição de recursos de emendas parlamentares
para a compra de consultorios odontólogicos para 100% das USF's.

2. Ampliação de equipe de Saúde Bucal de 25 para 31 equipes

3. Ampliar escovação supervisionada de 19,3% para 100% das crianças atendidas na
rede de saúde bucal do municipio.

4. Garantir manutenção corretiva e preventiva em 100% de forma efetiva dos
equipamentos odontólogicos.

5. Adquirir 01 unidade odontológica móvel (equipamentos).

6. Realização de busca ativa de lesões cariosas em 70% dos escolares vinculados ao
PSE.

META: FORTALECER AS AÇÕES DA REDE CEGONHA NO MUNICÍPIO

1. Implementar à Estratégia Amamenta e Alimenta Brasil (EAAB), ampliando de 27
Equipes de Saúde da Família (ESF's) para 32 ESF's e certificação de 02 ESF's.

2. Aumentar em 10% à taxa de aleitamento materno exclusivo em menores de 06 (seis)
meses, de acordo com registros do SISVAN/e-SUS.

3. Implantar 01 (um) Posto de Coleta para doação de Leite Humano.

4. Promover 04 (quatro) ações intersetoriais de mobilização social em prol do
Aleitamento Materno, durante as datas comemorativas de maio a agosto.

5. Redução anual de 30% na incidência de sífilis congênita com referência na Taxa em
2016 de 23,92% em nascidos vivos.
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6. Ofertar Teste do Pezinho para 100% dos nascidos vivos residentes em Olinda.

7. Ampliar a oferta de Teste do Pezinho de 04 (quatro) para 05 (cinco) unidades de
saúde.

8. Manter a oferta Teste da Orelhinha e do Olhinho para 100% dos nascidos vivos
residentes em Olinda.

9. Realizar o encaminhamento de 100% das crianças com alteração nos exames de
Triagem Neonatal para acompanhamento especializado.

10. Realizar 12 (doze) visitas ao ano com gestantes à Maternidade de Referência
Municipal, visando à vinculação das gestantes com a unidade (Projeto Nascer
Olinda).

11. Fazer busca ativa/rastreio/captar de gestantes em até 120 dias da gestação para início
do pré-natal.

12. Ofertar Teste da linguinha para 100% dos nascidos vivos residentes em Olinda.

13. Investigação de 100% dos óbitos maternos e 100% dos óbitos de Mulheres em Idade
Fértil (MIF) do município.

META: FORTALECER À POLÍTICA DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO DO
MUNICÍPIO

1. Realizar 08 ações do Programa de Suplementação de Vitamina A em crianças das
creches vinculadas ao PSE e das unidades de saúde.

2. Implementar o Programa de Fórmulas e Suplementos Especiais para 100% dos
portadores de alergia à proteína do leite de vaca (APLV) e outras doenças crônicas
relacionadas.

3. Realizar 08 ações para Promoção da alimentação adequada e saudável na rede de
saúde.
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4. Realizar 08 ações para Promoção da alimentação adequada e saudável para crianças
de 0 a 11 anos matriculadas na rede pública e vinculadas ao PSE.

META: IMPLEMENTAR AÇÕES DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DA
MULHER

1. Garantir a manutenção do serviço de implantação do Dispositivo Intra-uterino em
pelo menos 50% da Policlínicas do município.

2. Ofertar teste rápido de HIV e Sífilis para 100% das gestantes que realizam o
pré-natal no município.

3. Manter busca ativa de 100% das gestantes com VDRL positivo para tratamento e
notificação.

4. Realizar busca ativa em 100% das mulheres com diagnóstico de lesões
intra-epiteliais de alto grau de colo de útero.

5. Realizar busca ativa de 100% das mulheres com mamografia alterada.

META: FORTALECER A REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE DA CRIANÇA E DO
ADOLESCENTE

1. Realizar o monitoramento de 100% das crianças com SCZV, Sífilis, Toxoplasmose,
Citomegalovírus, Rubéola e Herpes – STORCH.

2. Implantar 05 (cinco) unidades básicas de saúde como referência para o acolhimento
de crianças e adolescentes.

META: FORTALECER AS AÇÕES DA POLÍTICA DE PROMOÇÃO À SAÚDE

1. Ampliar de 03 (três) para 06 (seis) unidades de saúde com o Programa de
Controle do Tabagismo implantado.

2. Realizar 10 (dez) ações intersetoriais de Promoção e Atenção à Saúde, tais como:
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Olinda Mais Saúde, Olinda Mais Lazer, Olinda Mais Cidadania e Saúde nos
Terreiros.

META: IMPLANTAR E IMPLEMENTAR À POLÍTICA LGBT

1. Realizar capacitação em 100% das unidades de saúde, referente à Atenção e
Cuidados LGBQIA+.

2. Garantir o nome social em 100% das fichas de atendimento nas unidades de
saúde.

3. Implantar o ambulatório específico à população LGBT em 01 (uma) unidade de
saúde, com equipe mínima de: Médico (a), Enfermeiro (a), Psicólogo (a), Téc. de
Enfermagem e Aux. Administrativo.

META: FORTALECER A POLÍTICA DE SAÚDE DA POPULAÇÃO LGBT

1. Garantir 100% dos insumos utilizados na hormonioterapia para População Trans.

2. Realizar 20 (vinte) ações referentes às principais datas alusivas à População LGBT.

META: FORTALECIMENTO DA POLIÍTICA DA PESSOA IDOSA

1. Ofertar 100% de práticas corporais e atividade física para a pessoa idosa em 02
academias da saúde.

2. Realizar 04 ações de mobilização social e de prevenção do risco de quedas para a
pessoa idosa.

3. Realizar 01 reunião mensal com o Comitê de acompanhamento das ILPI de Olinda.

4. Realizar busca ativa dos casos de idosos com fratura de fêmur.

META: AMPLIAR A REDE A ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DO HOMEM
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1. Realização de 04 atividades de sensibilização e prevenção na rede referente à Saúde
do Homem.

2. Elaboração de um fluxo de atenção à saúde do homem no município.

META: FORTALECER O SERVIÇO SOCIAL EM SAÚDE

1. Requalificação do transporte sanitário de hemodiálise, ampliando a oferta para 10
vans, funcionando os três turnos.

2. Elaborar e implantar 01 protocolo de distribuição de fraldas descartáveis.

3. Elaboração e implantação de 01 protocolo municipal, para fornecimento de passagem
aos pacientes residentes em Olinda, que realizam tratamento de rotina.

4. Implantar o transporte sanitário eletivo para pacientes em tratamento de
quimioterapia.

META: FORTALECER A REDE DE SAÚDE MENTAL DO MUNICÍPIO.

1. Realizar uma capacitação para as equipes da RUE Olinda (SAMU, SPA,
Tricentenário e UPA) para o atendimento da crise em pacientes da Rede de Atenção
Psicossocial (RAPS).

2. Manutenção de 100% das ações do Consultório na Rua em articulação com a
Secretaria Estadual de Saúde.

3. Realizar 04 Fóruns Intersetorial em Saúde Mental Infanto Juvenil.

4. Ampliar equipe técnica multiprofissional da Saúde Mental com a contratação de
assistentes sociais; terapeutas ocupacionais; psiquiatras; enfermeiros; psicólogos;
fonoaudiólogo; cuidadores; técnico de ensino superior.

5. Realizar as requalificações das unidades de saúde mental CAPS infantil, CAPS AD,
CAPS Nise e Residências Terapêuticas.
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6. Garantir profissionais de odontologia especializados para o atendimento TEA.

7. Realizar o censo das pessoas com deficiência de Olinda.

8. Estimular os profissionias ao preenchimento do quisito raça/cor nos formulários de
serviços de saúde.

9. Elaboração de fluxo intersetorial de referência e contrareferência para pessoa com
doença falciforme.

10. Manutenção do grupo de trabalho da população negra com os representantes da
religião de matriz africana e conselho municipal de igualdade racial para promoção
de ações especificam.

11. A promoção de ações de atenção à sáude à população negra com priorização das
patologias mais frequentes.

12. Identificação das demandas da pessoa com deficiência com priorização no
atendimento nas unidades de saúde (USF).

13. Identificação e adequação das condições de acessibiliade nas uninades de saúde
respeitando a norma brasileira nº 9050.

14. Identificação das doenças com maiores incidências nas pessoas com deficiência ou
com mobilidade reduzida, garantindo acesso ao serviço de saúde.

15. Humanização dos profissonais de saúde no atendimento à pessoa com deficiência.

16. Reestruturação da rede de Atenção Básica para o atendimento prioritário da pessoa
com deficiência.
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DIRETRIZ 04: Incremento de ações e serviços de Vigilância em Saúde e de
Imunização do Município.

OBJETIVO 4: Reduzir os riscos de doenças e agravos à saúde da população residente e
trabalhadora, com incremento de ações e serviços de Vigilância em Saúde, de imunização,
bem como pelo monitoramento do perfil sanitário e epidemiológico, das doenças
transmissíveis e não transmissíveis prioritárias.

META: AMPLIAR A INTEGRAÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE COM OS
DEMAIS NÍVEIS DE ATENÇÃO EM SAÚDE EXISTENTES NO MUNICÍPIO.

1. Realizar 04 fóruns de discussão integrando Vigilância e Atenção à Saúde.

2. Implantar 04 fóruns intersetorial permanente para discussão, capacitação e
aperfeiçoamento das políticas, práticas e estratégias de Vigilância em Saúde.

3. Realização de 08 fóruns de acompanhamento de saúde do trabalhador, de acordo com
os dados epidemiológicos de Olinda.

4. Implantação da Politica Municipal de Atenção a Saúde do Trabalhador e
Trabalhadora em 100% das unidades básicas de saúde, com garantia de acesso aos
demais nivés de complexidade da rede, com um olhar especial ao trabalhador de
saúde do município.

5. Elaboração de 04 boletins epidemiológicos da saúde do trabalhador do município.

6. Implantação de 01 Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA) nas unidades
de saúde da administração pública do município, com apreciação do conselho
CISTT.

META: AMPLIAR AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA DOS AGRAVOS NÃO
TRANSMISSÍVEIS E RISCOS AMBIENTAIS À SAÚDE DA POPULAÇÃO.

1. Implantação do Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos de Saúde – PGRSS,
com apoio da vigilância ambiental e supervivão do conselho  municipal de saúde.
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META: IMPLANTAR A POLÍTICA MUNICIPAL DE PREVENÇÃO E CONTROLE
DAS INFECÇÕES SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS (IST)

1. Implantação de 01 serviço de referência para acidente ocupacional e violência sexual
com potencial risco de transmissão do HIV.

2. Manutenção da oferta da testagem de HIV, Sífilis e Hepatites em 100% das unidades
de saúde.

3. Realizar 20 ações educativas e de prevenção às IST - HIV – AIDS, com orientação
do uso dos preservativos para os munícipes.

META: PROGRAMAR AÇÕES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL

1. Realização de inspeções domiciliares para controle da dengue, em pelo menos 04
(quatro) ciclos anuais de visitas e cobertura mínima de 80% dos domicílios do
município em cada ciclo dos 06 preconizados pelo MS.

2. Realização de vacinação antirrábica com cobertura mínima anual de 80% da
população canina e felína, desde que haja materiais suficientes e adequados;

3. Realização de 480 análises microbiológicas anual, teor de Cloro e turbidez, em
amostras de água para consumo humano.

4. Realizar anualmente pesquisa malacológica em 10 bairros com situações
epidemiológicas favoráveis a transmissão da esquistossomose.

META: PROGRAMAR AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

1. Criação e implantação de 01 aplicativo de inspeção sanitária.

2. Realizar anualmente 4 ciclos de Educação permanente para atualização de 100% dos
técnicos da ações de Vigilância Sanitária.

3. Atualização e publicação do código municipal de Vigilância Sanitária.

4. Implantação de 01 laboratório de bromatologia com aquisições de equipamentos e
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insumos através de recursos federais e municipais.

5. Realização anual de inspeção em 60% dos estabelecimentos de serviços de
alimentação cadastrados na Vigilância sanitária.

6. Realização de inspeção em 100% dos serviços cadastrados de diagnóstico de câncer
de colo de útero e mama.

7. Realização de inspeção em 100% dos serviços hospitalares do município.

8. Realização de inspeção em 100% nas Instituições de Longa Permanência da Pessoa
Idosa LPI.

9. Realização de inspeção em 100% das unidades de saúde do município.

10. Realização de inspeção em 100% dos serviços de hemodiálise do município.

11. Realização de inspeção em 100% das fábricas de gelo cadastradas na VISA.

12. Realizar inspeção em 100% das indústrias de saneantes cadastradas.

13. Realizar anualmente busca ativa, quantitativa e qualitativa, dos serviços de tatuagem,
piercing e saúde estética para inspeção e cadastramento.

14. Conclusão dos 100% dos processos administrativos sanitários de 60 dias após o
recebimento dos mesmos.

15. Manutenção de 01 ciclo de palestras da VISA anualmente.

16. Reformulação da estrutura da câmara técnica de Vigilância sanitária.

META: PROGRAMAR AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA

1. Garantia da proporção de 100% dos registros de óbitos com causa básica definida no
município.

2. Garantia de 100% de casos de doenças de notificação compulsória imediata (DNCI)
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registradas no SINAN encerradas em até 60 dias a partir da notificação.

3. Encerramento oportuno anual de 80% das investigações das doenças de notificação
compulsória (DNC).
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META: PROGRAMAR AÇÕES DO NÚCLEO DE PREVENÇÃO ÀS
VIOLÊNCIAS E ACIDENTES (NUPAV).

1. Realização de 01 seminário intersetorial anual e de prevenção à exploração sexual de
crianças e de adolescentes.

2. Realização de 01 campanha anual de mobilização para prevenção de acidentes de
trânsito.

3. Realização de no mínimo 01 oficina anual de prevenção das violências e redução de
danos nas instituições de ensino público e privado.

4. Realização de 01 capacitação anual de sensibilização dos profissionais de saúde
quanto à notificação compulsória dos casos das violências.

META: PROMOVER AÇÕES DE CONTROLE DA FILARIOSE

1. Redefinição da estratégia de combate a filariose no Municipio, com atualização dos
dados epidemiológicos.

2. Realizar minimamente três ações educativas anuais de controle da filariose.

3. Realizar minimamente três ações para controle da filariose anualmente.

META: PROMOVER AÇÕES DE CONTROLE DA TUBERCULOSE E
HANSENÍASE

1. Utilizar a ferramenta de TDO: Tratamento diretamente observado em 70% dos
pacientes na atenção primária.

2. Realizar busca ativa de 70% dos contatos domicilares de casos confirmados de
tuberculose.

3. Realizar 1 mutirão semestralmente nas áreas endêmicas das doenças de
acompanhamento da Vigilância em Saúde.
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4. Realizar, pelo menos, 02 ações anuais de Educação em Saúde com a população.

5. Realizar anualmente teste rápido para HIV em no mínimo 80% dos casos novos de
tuberculose diagnosticados nas Unidades de Atenção Básica seguindo as metas do
MS.

6. Realização anualmente de 02 ações Integradas com a AB, de promoção da saúde na
prevenção da tuberculose e hanseníase.

7. Acompanhamento de 100% dos casos diagnosticados nas instituições de longa
permanência para idosos.

8. Realizar dois encontros anuais com a Secretaria de Desenvolvimento social,
cidadania e direitos Humanos (DSCDH) para discursão do acompanhamento dos
pacientes de Tuberculose e Hanseníase.

9. Desenvolver 01 projeto junto com a (DSCDH), que garanta assistência integral aos
pacientes com tuberculose.

10. Ampliar para 85% de cura os casos novos de hanseníase.

11. Realizar 02 capacitações práticas anuais de TB/HANSEN para servidores da
assistência em saúde.

12. Realizar anualmente 01 mutirão para exames de contatos TB/HANSEN.

13. Realizar avaliação do grau de incapacidade em 90% dos pacientes curados.

14. Aumentar para 80% a detecção de novos casos de hanseníase em menores de 15
anos.

15. Realizar anualmente capacitação GI para os profissionais da atenção primária.

16. Atualização em sala de vacina para 100% dos enfermeiros e técnicos em
enfermagem da atenção primária.

17. Garantia da vacinação de rotina na rede de saúde, buscando atingir 90% de cobertura
para crianças menores de 2 anos de Pentavalente (3ª dose), Pneumocócica 10-valente
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(2ª dose), Poliomielite (3ª dose), Tríplice viral (1ª dose).

18. Garantia de 100% de informatização das salas de vacina.

19. Garantir a alimentação mensal de 100% no SI-PNI e PEC/eSUS.
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META: PROGRAMAR AÇÕES PARA REDUÇÃO DA MORBIMORTALIDADE
POR DOENÇAS IMUNOPREVENÍVEIS.

1. Promoção de 02 ações em parceria com Atenção Básica e PSE anualmente quando
esta estiver vinculada para estimular a adesão dos adolescentes, pais e responsáveis
ao calendário vacinal preconizado pelo Ministério da Saúde.

META: REALIZAR AÇÕES DO CONTROLE DA ESQUISTOSSOMOSE

1. Realizar anualmente 2400 exames Kato-Katz para pesquisa de esquistossomose.

META: REALIZAÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DAS
ARBOVIROSES

1. Elaboração anual de 06 boletins epidemiológicos com perfil das arboviroses no
município.

2. Realização anual de 01 capacitação sobre controle e manejo clínico das arboviroses
para rede de saúde.

META: REALIZAR ANÁLISE INTEGRADA DAS INFORMAÇÕES COM AS
ÁREAS TÉCNICAS DA SECRETARIA DE SAÚDE.

1. Criação de 01 comitê de análise de dados com participação dos gerentes de
informação da AB, DVS e DAE.

2. Reativar a comissão intersetorial de saúde dos trabalhadores e trabalhadoras –
CISTT, no município, ofertanto todo aparato necessário, inclusive, o espaço físico,
com ações voltadas aos trabalhadores da prefeitura Municipal de Olinda, ainda no
ano de 2022.

3. Realizar as ações de vigilância de saúde do trabalhador de acordo com a portaria
n°3120 de 1 de julho 1998, do MS, e de acordo com o codigo sanitário do estado de
Pernambuco.
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4. Revisão do PCCV lei 5615/2008, contemplando todos os servidores do município,
com tranparência e ampla divugação.

5. Implantação do PCCV, contemplando a  progressão dos ACS e ACES.

6. Curso de extensão em vigilância de saúde do trabalhador e trabalhadora, para todos
os profissionais da Atenção Básica, média e alta complexidade com o objetivo de
notificar os 14 agravos de notificação compulsoria e traçar o perfil epidemiológico
dos trabalhadores do município, discutindo amplamente com a CISTT, política
municipal de saúde do trabalhador e a vigilância em saúde do trabalhador, ocorrendo
ainda em 2022.

7. Que a conferencia municipal em saúde não seja realizada em um tempo inferior a 3
dias.

DIRETRIZ 5: Garantia e estruturação da Política de Assistência Farmacêutica no
município.

OBJETIVO 5: Assegurar o abastecimento da rede com os medicamentos contidos na
REMUME, bem como os insumos necessários ao seu pleno funcionamento, organizando os
fluxos da distribuição e aquisição dos mesmos.

META: AMPLIAR A POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DO
MUNICÍPIO

1. Reativação e Implantação do sistema HÓRUS em todas as unidades de saúde do
município.

2. Implantar 01 comitê de farmacoterapêutica com objetivo de revisar e atualizar da
REMUME (Relação Municipal de Medicamentos).

3. Criação de 02 unidades de Consultório Farmacêutico em diferentes regionais de
saúde visando o uso racional de medicamentos.

4. Realizar anualmente 01 capacitação para os funcionários responsáveis pelas
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farmácias da Atenção Básica.

5. Elaboração de 01 projeto de implantação do laboratório de farmacia viva para
submissão ao edital do MS.

6. Realizar 01(uma) capacitação dos profissionais para utilização de medicamentos
fitoterápicos recebidos pela farmácia de saúde da família.

7. Criação de 01 comitê municipal para promoção do uso racional de medicamentos.

8. Implementação e qualificação do Programa Remédio em Casa abastecido com os
insumos e medicamentos de HIPERTENSÃO e DIABETES.

DIRETRIZ 6: Fortalecimento da Gestão Municipal de Saúde.

OBJETIVO 6: Aperfeiçoar os instrumentos e mecanismos que possibilitem concretizar os
princípios do SUS, a gestão das ações e serviços de saúde com qualidade, a gestão do
trabalho, o planejamento estratégico e os processos administrativos e financeiros capazes e
adequados às necessidades do município.

META: APERFEIÇOAR A GESTÃO DO SUS NO ÂMBITO MUNICIPAL.

1. Elaboração do Plano Municipal de Saúde (2022-2025).
2. Elaboração da Programação Anual de Saúde.
3. Elaboração do Relatório Anual de Gestão.
4. Elaboração dos relatórios dos 03 Relatórios Detalhados do Quadrimestre anterior

(RDQA).
5. Realizar anualmente 06 monitoramentos dos repasses dos convênios.
6. Realizar bimestralmente o monitoramento das principais metas prioritárias para o

município de Olinda (PMS e PAS).

META: FORTALECER AÇÕES DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NA SAÚDE

1. Implantação de 01 Política de Educação Permanente para o município, com
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inclusão do controle social.
2. Criação de uma Comissão de Integração Ensino em Serviço – CIES Olinda

com a participação de diretorias, coordenações, conselhos e instituições de
ensino.

3. Pactuação de 05 parcerias com instituições de ensino para realização de
cursos voltados para qualificação dos profissionais com a finalidade de
atender as necessidades das pessoas com deficiência.

4. Elaboração de 01 Plano Municipal de Prevenção ao Suicídio.
5. Capacitação anual para os Vigilantes da Secretaria de Saúde de Olinda.
6. Capacitação de 100% da equipe administrativa da Secretaria de Saúde de

Olinda.
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META: QUALIFICAR OS PROCESSOS DE REGULAÇÃO, CONTROLE E
AVALIAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA SAÚDE.

1. Realizar a implantação de 14 protocolos de fluxo na rede própria e conveniada.

2. Ampliação da Central de Marcação de Consultas, descentralizando de 75% para
100%, das unidades de saúde com marcação de exames e consultas especializadas.

3. Capacitar 100% dos administrativos da rede própria para a confirmação das chaves
de acesso no SISREG visando monitorar o absenteísmo.

4. Realização de 04 (quatro) auditorias anuais e outras provenientes de denúncias.

5. Execução de 80% das auditorias provenientes de denúncias ou quando solicitado.

6. Implantação sistemática de monitoramento da produção ambulatorial de 100% dos
estabelecimentos de saúde conveniados e contratados.

7. Monitorar 100% dos contratos vigentes.

8. Capacitar 100% das gerências de unidades em relação às responsabilidades e
importância de manter o CNES de suas respectivas unidades atualizados.

9. Capacitar 100% profissionais de nível superior para inserção dos pacientes no
SISREG.

10. Capacitar 100% dos administrativos e menores aprendizes da rede municipal de
saúde para a atualização do cadastro dos usuários no SISREG.

11. Regulação de 100% dos exames laboratoriais na Atenção Básica.

12. Realização de 01 auditoria anual em 100% dos contratos vigentes.

DIRETRIZ 7: Garantia de Funcionamento e implementação do Controle Social.

OBJETIVO 7: Fortalecer o controle social pelo Conselho Municipal de Saúde, ouvidoria
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municipal, conferências de saúde e outros instrumentos ou mecanismos que ampliem a
transparência na gestão da saúde municipal.

META: AMPLIAR E QUALIFICAR OS ESPAÇOS DE ESCUTA DA POPULAÇÃO
FORTALECENDO O CONTROLE SOCIAL NO SUS.

1. Realização de escultatória itinerante pelo Conselho de Saúde no mínimo em 01
bairro a cada mês, com base na avaliação da necessidade.

2. Criação de 02 Conselhos Locais de Unidade de Saúde a cada 6 meses acompanhando
as vulnerabilidades territoriais.

3. Realizar a XVI Conferência Municipal de Saúde.

4. Promover pelo menos uma Capacitação para o Conselheiro de Saúde, envolvendo os
Conselhos Gestores de Unidade de Saúde a cada 6 meses.

5. O Conselho de Saúde realizar reunião itinerante em 01 bairro a cada três meses
(trimestralmente), com base na avaliação da demanda local.

6. Realização de uma Plenária Anual através do Conselho de Saúde e Secretaria de
Saúde com o objetivo de avaliar e acompanhar a realização das ações do Plano
Municipal de Saúde.

7. Que as indicações para as funções de Gerentes das Unidades Básicas de Saúde,
Gerentes de Território, SAMU, SPA, CAPS e Policlínicas sejam indicadas pela
gestão e avalizadas pelo Conselho de Saúde.

8. Realizar anualmente Capacitação em Humanização do SUS para todos os
trabalhadores da Rede Municipal de Saúde.

9. O Conselho de Saúde realizar mediação entre os Governos Municipais que fazem
limite com Olinda para resolução do entrave com relação às responsabilidades do
atendimento em Saúde nas áreas limítrofes entre esses Municípios.

10. Realização de um Boletim Informativo Semestral do Conselho Municipal de Saúde
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com o objetivo de divulgar as atividades do Conselho Municipal de Saúde.

11. Retornar imediatamente o Núcleo de Educação Popular em Saúde.
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V - Recursos Orçamentários por Programa da Saúde

O Plano Plurianual de Saúde 2022 a 2025 encontra-se organizado em 08 programas,

sendo distribuídas em ações e subações. Nas tabelas abaixo é possível acompanhar os dados

referente à LOA de 2022.

PPA E LOA DA SECRETARIA DE SAÚDE 2022

Órgão/Unidade Orçamentária

Código/Denominação 18.061/Fundo Municipal de Saúde de Olinda

Legislação

Lei municipal Nº4.715/1991 e Lei municipal Nº 4.821/1992

Finalidade
Efetivar a política de saúde, com ações e serviços integrais de proteção, promoção e recuperação da saúde, visando reduzir ou
eliminar riscos de doenças e agravos à saúde da população Olindense.

 

Programa

Código/Denominação 3035/Atenção Básica em Saúde

Objetivo

Fortalecer a política de Atenção Básica em Saúde no Município

Ação 1 (Projeto/Atividade/Op. Especial) Função/Subfunção

Código/Denominação 4055/Garantia do acesso da população às ações e serviços de
Atenção Básica. 10 – Saúde / 301 – Atenção Básica

Produto Unidade Básica de Saúde Reformada

Subação 01

Código/Denominação (002)481 - Ampliar, implementar e manter a Rede de Atenção Básica e de Saúde Bucal (UBS,
USF ,USB, eAP's e Programa Consultório na Rua)

Total Geral R$ 33.131.848,89,00

Subação 22

Código/Denominação (003)971 - Desenvolver estratégias para fixação e manutenção das equipes da Estratégia de
Saúde da Família (PMAQ)

Total Geral R 1.000.000,00

Subação 03

Código/Denominação (004)999 - Implantar um polo do Programa Academia da Saúde (Emenda Parlamentar nº
27230003)

Total Geral R$ 125.000,00

Subação 04

Código/Denominação (006)(NOVO) -  Ampliar Unidade Básica de Saúde - UBS

Total Geral R$ 4.000,00

Atenção Básica de Saúde
Fonte Tesour - 1500 R$ 879.000,00

Fonte Estado - 1621 R$ 32.000,00

Fonte SUS – 1600 R$ 32.749.198,50

Fonte Investimento - 1601 R$ 600.650,39

TOTAL R$ 34.260.848,89
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Programa

Código/Denominação 3034/Atenção Especializada em Saúde

Objetivo

Aprimorar a Atenção Especializada em Saúde, incluindo os serviços de Urgências e Emergências, Pré-hospitalar Móvel, de apoio ao
diagnóstico e demais ações de atenção à saúde, articulados em redes.

Ação 1 (Projeto/Atividade/Op. Especial) Função/Subfunção

Código/Denominação 4034 / Promoção e aprimoramento da
Atenção Especializada integral 10 – Saúde / 302 – Assistência Hospitalar e

Ambulatorial

Produto Serviços e ações realizadas

Subação 01

Código/Denominação (001) 018 - Adquirir equipamentos para funcionamento da UPA de Rio Doce (Emenda
nº 27230014) Adquirir equipamentos para a UPA de Rio Doce (Emenda nº 27230014)

Total Geral R$ 184.000,00

Subação 02

Código/Denominação (002) 021 - Estruturar a Maternidade Brites de Albuquerque

Total Geral
 

 
R$ 10.000,00

Subação 03

Código/Denominação (003) 023 - Reformar a Policlínica de Rio Doce IV etapa (Contrato de Repasse nº.
1028.082-03/2015)

Total Geral R$ 70.000,00

Subação 04

Código/Denominação
"(004) 046 - Manter o serviço móvel pré-hospitalar de atenção as urgência e

emergência/SAMU (MS+SES/PE).  Ampliar, Qualificar e Manter o Serviço Móvel
Pré-Hospitalar de Atenção à Urgência

Total Geral R$ 1.423.850,00

Subação 05

Código/Denominação
(005) 061 - Ampliar e manter a Rede de Atenção Especializada e de Apoio ao

Diagnóstico em Saúde(Policlínicas, SPA, UPA, CAPSs) e fortalecer a política de
reabilitação no município

Total Geral R$ 16.507.275,89

Subação 06

Código/Denominação (006) 221 - Manter a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) 24 horas de Rio Doce.
Estruturar a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) 24 horas de Rio Doce

Total Geral R$ 9.274.000,00

Subação 07

Código/Denominação (007) 477 - Garantir e manter a assistência ambulatorial, hospitalar, leitos integrais
(RAPS) e Apoio ao Diagnóstico especializado da Rede Conveniada

Total Geral R$ 33.090.000,00

Subação 08

Código/Denominação (008) 618 - Ampliar, qualificar e manter a oferta e o acesso ao serviço de Atenção
Especializada em saúde bucal (CEO)
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Total Geral R$ 144.000,00

Subação 09

Código/Denominação (009) 840 - Manter as Residências Terapêuticas

Realização

Total Geral R$ 300.000,00

Subação 10

Código/Denominação (010) 965 - Implantar Unidade de Acolhimento Adulto - UAA/ Saúde Mental. Unidade
de Acolhimento Adulto - UAA/ Saúde Mental

Total Geral R$ 40.000,00

Subação 11

Código/Denominação (011) (972) - Reformar e manter o Laboratório Municipal de Saúde Pública

Total Geral R$ 3.760.000,00

Subação 12

Código/Denominação (012) (973) - Implantar e manter Clínica da Pessoa Idosa

Total Geral R$ 94.000,00

Programa

Código/Denominação 3034/Atenção Especializada em Saúde

Objetivo

Aprimorar a Atenção Especializada em Saúde, incluindo os serviços de Urgências e Emergências, Pré-hospitalar Móvel, de apoio ao
diagnóstico e demais ações de atenção à saúde, articulados em redes.

Ação 2 (Projeto/Atividade/Op. Especial) Função/Subfunção

Código/Denominação 1018 / Enfrentamento da emergência
COVID-19 10 – Saúde / 302 – Assistência Hospitalar e

Ambulatorial

Produto Ações de combate à pandemia

Subação 01

Código/Denominação 001 - Manter as Ações e os Serviços Públicos de Saúde para o Enfrentamento do
Coronavirus

Total Geral R$ 2.660.000,00

Atenção Especializada em Saúde
Fonte Tesouro - 1500 R$ 15.338.850,00
Fonte Estado - 1621 R$ 837.000,00
Fonte SUS - 1600 R$ 48.285.643,50
Fonte Investimento - 1601 R$ 435.632,39
Fonte COVID-19 - 1602 R$ 2.660.00,00
TOTAL R$ 67.557.125,89
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Programa

Código/Denominação 3050 / Políticas Estratégicas em Saúde

Objetivo

Implementar as políticas estratégicas e redes prioritárias de saúde

Ação 1 (Projeto/Atividade/Op. Especial) Função/Subfunção

Código/Denominação 4038/Implantação e implementação de políticas
estratégicas e redes prioritárias de saúde 10 – Saúde / 302 – Assistência Hospitalar

e Ambulatorial

Produto Serviços qualificados

Subação 01

Código/Denominação (001)  049 - Fortalecer as ações da Rede Cegonha

Total Geral R$ 1.024.000,00

Subação 02

Código/Denominação
(002) 828 - Desenvolver ações de Promoção à Saúde , Atenção  às Pessoas com Doenças
Crônicas não Transmissíveis e as Práticas Integrativas  e Complementarias de Saúde.

Total Geral R$ 110.000,00

Subação 04

Código/Denominação
(003) (NOVO) - Fortalecer as ações voltadas para a Saúde da Mulher,da criança e

adolescente,do Homem, da Pessoa Idosa, da População Negra, da Pessoa com
Deficiência, e da População LGBT

Total Geral R$ 315.000,00

Ação 2 (Projeto/Atividade/Op. Especial) FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

4067 /Desenvolvimento da Política de alimentação e de Nutrição 10 – Saúde / 302 – Assistência Hospitalar
e Ambulatorial

PRODUTO DA AÇÃO UNIDADE DE MEDIDA DO
PRODUTO

Serviços qualificados unidade

Subação 03

Código/Denominação (001) 966 - Fortalecer a Política de Alimentação Adequada e Saudável e de Nutrição

Total Geral R$ 875.000,00

Políticas Estratégicas
Fonte Tesouro - 1500 R$ 920.000,00
Fonte SUS - 1600 R$ 1.404.000,00
TOTAL R$ 2.324.000,00
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Programa

Código/Denominação 3036 / Vigilância em Saúde

Objetivo
Efetivar a política de saúde, com ações e serviços integrais de proteção, promoção e recuperação da saúde, visando reduzir ou

eliminar riscos de doenças e agravos à saúde da população Olindense.

Ação 1 (Projeto/Atividade/Op. Especial) Função/Subfunção

Código/Denominação
4043 / Redução dos riscos de doenças e agravos à

saúde com incremento de ações e serviços de
Vigilância em Saúde e de imunização 10 – Saúde / 305 - Vigilância

Epidemiológica

Produto Doenças e agravos reduzidos e Ações de imunização
realizadas

Subação 01

Código/Denominação (001) 099 - Garantir a execução do Programa de Qualificação das Ações de
Vigilância em Saúde (PQA-VS)

Total Geral RR$ 172.000,00

Subação 02

Código/Denominação
(002) 232 - Promover e intensificar as ações de vigilância dos agravos transmissíveis

e não transmissíveis e de riscos ambientais à saúde.(Arboviroses, zoonoses,
esquistossomose e geohelmintíases)

Total Geral R$ 6.268.400,00

Subação 03

Código/Denominação (003) 233 - Realizar campanhas de vacinação antirrábica

Total Geral R$ 20.000,00

Subação 04

Código/Denominação (004) 237 - Garantir a realização da análise em amostras de água para consumo
humano

Total Geral R$ 8.000,00

Subação 05

Código/Denominação (005) 238 - Implantar Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos de Saúde
(PGRSS)

Total Geral R$ 8.000,00

Subação 06

Código/Denominação (006) 239 - Implementar ações do Núcleo de prevenção às violências e acidentes
(NUPAV)

Total Geral R$ 8.000,00

Subação 07

Código/Denominação (007) 241 - Garantir a realização de campanhas de vacinação e manutenção da rede
de frios para as ações de rotina de imunização

Total Geral R$ 122.000,00

Subação 08

Código/Denominação (008) 862 - Implementar a política de Saúde do Trabalhador

Total Geral R$ 8.000,00

Subação 09

Código/Denominação (009) 965 - Implementar a Política de Prevenção e controle das
Infecções(DOENÇAS)Sexualmente Transmissíveis (IST)

Total Geral R$ 160.000,00

Subação 10
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Código/Denominação (010) 967 - Reformar o Centro de Vigilância Ambiental de Olinda

Total Geral R$ 11.250,00

Ação 2 (Projeto/Atividade/Op. Especial) FUNÇÃO/SUBFU
NÇÃO

4045 / Desenvolvimento de ações de vigilância sanitária
10 – Saúde / 304

- Vigilância
Sanitária

PRODUTO DA AÇÃO
UNIDADE DE
MEDIDA DO
PRODUTO

Ações desenvolvidas Unidade

Subação 01

(001) 860 - Implementar ações de Vigilância Sanitária

Total Geral (A+B) R$ 68.000,00

Vigilância em Saúde
Fonte Tesouro - 1500 R$ 1.571.250,00
Fonte SUS - 1600 R$ 5.282.400,00
TOTAL R$ 6.853.650,00
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Programa

Código/Denominação 3037 / Assistência Farmacêutica

Objetivo

Garantir e estruturar a política de assistência farmacêutica

Ação 1 (Projeto/Atividade/Op. Especial) Função/Subfunção

Código/Denominação
4070/ Fornecimento de insumos e

medicamentos de acordo com a Relação
Municipal de Medicamentos – REMUME 10 – Saúde / 303 –Suporte Profilático e

Terapêutico
Produto Percentual de unidades abastecidas em 100%

de suas necessidades

Subação 01

Código/Denominação (002) 211 - Adquirir medicamentos e insumos do componente especializado da
Assistência Farmacêutica

Total Geral R$ 4.000,00

Subação 02

Código/Denominação (003) 212 - Manter a Central de Abastecimento Farmacêutico e as farmácias das
Unidades de Saúde

Total Geral R$ 186.600,00

Subação 03

Código/Denominação (004) 214 - Implementar o sistema Hórus nas unidades de saúde

Total Geral R$ 6.000,00

Subação 04

Código/Denominação (005) 216 - Adquirir medicamentos e insumos do componente básico da Assistência
Farmacêutica

Total Geral R$ 4.210.000,00

Assistência Farmacêutica
Fonte Tesouro - 1500 R$ 944.600,00
Fonte Estado - 1621 R$ 960.000,00
Fonta SUS - 1600 R$ 2.502.000
TOTAL R$ 4.406.600,00
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Programa

Código/Denominação 1031 / Gestão do SUS Municipal

Objetivo

Aprimorar os mecanismos e os instrumentos de gestão do Sistema Municipal de Saúde

Ação 1 (Projeto/Atividade/Op. Especial) Função/Subfunção

Código/Denominação 1015 / Aprimoramento da gestão do SUS municipal
10 – Saúde

Produto Estratégias implantasdas

Subação 01

Código/Denominação (001) 217 - Fortalecer a política de gestão de pessoas e do trabalho na saúde

Total Geral R$ 26.250,00

Ação 2 (Projeto/Atividade/Op. Especial) Função/Subfunção

Código/Denominação
1016 / Fortalecimento do controle social  (Ampliar e

Qualificar os Espaços de Escuta da
População pela Ouvidoria SUS Municipal) 10 – Saúde

Produto Plenárias implantasdas

Subação 01

Código/Denominação
(001)220 - Qualificar os espaços de escuta da população pela Ouvidoria SUS municipal.

(Ampliar e Qualificar os Espaços de Escuta da
População pela Ouvidoria SUS Municipal)

Total Geral R$ 10.000,00

Subação 02

Código/Denominação (002)611 - Manter e qualificar o Conselho Municipal de Saúde

Total Geral R$ 15.125,00

Subação 03

Código/Denominação (003) 826 - Realizar a Conferência Municipal de Saúde

Total Geral R$ 25.000,00

Subação 04

Código/Denominação 824 - Aprimorar os mecanismos e instrumentos de Gestão da Saúde

Total Geral R$ 30.000,00

Gestão do SUS Municipal
Fonte Tesouro - 1500 R$ 81.375,00
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Unidade

Código/Denominação 18.061/Fundo Municipal de Saúde de Olinda

Finalidade

Efetivar a política de saúde, com ações e serviços integrais de proteção, promoção e recuperação da saúde, visando reduzir ou
eliminar riscos de doenças e agravos à saúde da população Olindense.

Programa

Código/Denominação 7036/Gestão técnico-administrativa do Fundo Municipal de Saúde

Objetivo

Assegurar ao Fundo Municipal de Saúde condições para a execução das atividades técnico-administrativo.

Ação 1 (Projeto/Atividade/Op. Especial) Função/Subfunção

Código/Denominação 8012 / Desenvolvimento das atividades
técnico-administrativas do FMS 10 – Saúde

Produto Atividades técnicas executadas

Subação 01

Código/Denominação (001) 820 - Manter atividades técnicas e administrativas da Saúde e conceder vale transporte
aos servidores do FMS (Manter as Ações do FMS)

Total Geral R$ 66.365.275,00

GESTÃO TÉCNICO-ADM. FMS -8012
Fonte Tesouro - 1500 R$ 66.365.275,00
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Por programa orçamentário com as ações e serviços de Atenção Especializada e,

saúde, que envolve a média complexidade, representa maior percentual de reserva

orçamentária, seguido pelos gastos com a gestão e com as ações e serviço de Atenção Básica

de Saúde como pode ser visto na tabela abaixo.

PROGRAMAS VALORES %

3035 / Atenção Básica em Saúde R$ 34.260.848,89 18,84%

3034 / Atenção Especializada em Saúde R$ 67.557.125,89 37,15%
3050 / Políticas Estratégicas em Saúde R$ 2.324.000,00 1,28%
3036 / Vigilância em Saúde R$ 6.853.650,00 3,77%
3037 / Assistência Farmacêutica R$ 4.406.600,00 2,42%
1031 / Gestão do SUS Municipal R$ 81.375,00 0,04%
7036 / Gestão técnico-administrativa do Fundo Municipal de Saúde R$ 66.365.275,00 36,49%

Total R$ 181.848.874,78 100%

Portanto, observa-se que as ações e serviços previstos no PPA e LOA 2022

correspondem às prioridades definidas no Plano Municipal de Saúde para o mesmo período.
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