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1 INTRODUÇÃO 

 

            Com o objetivo de orientar as ações da gestão municipal de saúde, foi elaborado este 

plano municipal de saúde com as ações que deverão ser desenvolvidas no período de 2014 à 

2017, as ações expostas neste plano tem por objetivo principal consolidar a qualidade dos 

serviços oferecidos aos usuários de saúde e garantir o acesso aos serviços de forma humanizada 

e igualitária. 

              O Plano Municipal de Saúde trata-se de uma ferramenta de planejamento que vem ao 

auxilio dos gestores municpais de saúde, com o propósito de seguir este compromisso de forma 

estratégica,  tendo como principal objetivo o favorecimento e melhorias nas condições de saúde 

da nossa população e dos serviços de saúde oferecidos. 

             Este documento foi elaborado de forma simples e de fácil entendimento, no qual 

citamos dois grandes grupos iniciais: Análise Situacional com a identificação do município e 

um pouco da sua história, economia, educação e indicadores sociais. E a Análise Situacional de 

Saúde do município, neste citamos alguns indicadores de saúde, os principais serviços 

ofereceidos em nosso município, número de servidores da saúde e histórico dos procedimentos 

realizados.  

              No que tange o planejamento e compromissos da gestão, estes foram trabalhados por 

eixos, Eixo 1: Infraestrutura, Eixo 2: Vigilância em Saúde, Eixo 3: Atenção Básica, Eixo 4: 

Atenção Especializada e Eixo 5: Controle Social, estes eixos estão dispostos em forma de 

planilhas com a situação atual e o resultado que a gestão busca alcançar ao final deste plano. 

                Ressaltamos também que este Plano passará pela apreciação do controle social, ou 

seja, os conselheiros municipais de saúde representando os usuários de saúde terão papel 

importante na aprovação deste plano. 

 

 

 

 

 

 



1 ANÁLISE SITUACIONAL 

1.1 IDENTIFICAÇÃO MUNICIPAL 

A primeira Referência ao nome Tapera é de 1804, conforme conta na planta 

hidrográfica da baía de Porto Belo, exposição no Arquivo Nacional no RJ. Apenas em 

1850 que a porção de praia entre Itajaí e Porto Belo conseguiu atingir a categoria de 

Vila, fazendo homenagem a Santo Antônio de Lisboa. Em poucos anos, o local já 

apresentava uma população estimada de mil moradores e mais de cinqüenta engenhos 

de farinha de mandioca e açúcar. 

Em 1912 o povoado foi conhecido como arraial da Tapera. Entretanto, a pedido 

dos moradores da localidade, em 22 de julho de 1912, por decisão da Câmara de 

Vereadores de Porto Belo, o nome Tapera foi substituído por Itapema, nome pelo qual 

os moradores chamavam uma espécie de gavião abundante na época.  

Durante a fase de distrito, Itapema foi incorporada ao Município de Camboriú, 

no período de 1923 a 1925. Com o crescimento populacional no transcorrer da primeira 

metade do século XX, assim como da importância econômica, Itapema insere-se dentro 

das condições de ser nomeada município, fato esse que efetiva-Secretaria de Saude em 

13 de janeiro de 1962, através da resolução número 62 da Câmara Municipal de Porto 

Belo, de autoria dos vereadores, então moradores de Itapema, Olegário Bernardes e 

Ernesto Francisco Severino. 

Atualmente o Município faz parte da Associação dos Municípios da Foz do Rio 

Itajaí Açú (AMFRI), junto com outros 10 municípios da região: Itajaí, Camboriú, 

Balneário Camboriú, Porto Belo, Bombinhas, Navegantes, Ilhota, Luiz Alves, Penha e 

Piçarras. Os mesmos também integram a 17ª Gerência Regional de Saúde, segundo o 

Plano de Desenvolvimento Regional do Estado de Santa Catarina. 

A cidade está localizada no litoral norte do estado de Santa Catarina distante a 

60ks da capital Florianópolis. Possui uma área de 58,6 km², fazendo divisa com os 

municípios de Balneário Camboriú, Camboríu, Porto Belo e Tijucas.  

1.1.1 Dados populacionais 

A população de Itapema apresentou, no ano de 2010, crescimento de 77,03% 

desde o Censo Demográfico realizado em 2000. De acordo com o Instituto Brasileiro de 



Geografia e Estatística (IBGE), em 2010 a população da cidade alcançou 45.797 

habitantes, o equivalente a 0,73% da população do Estado. A Figura 1 demonstra a 

evolução populacional de Itapema nos últimos censos realizados pelo IBGE. 

Figura 1 -  Evolução populacional no período de 1980 a 2010 

 

Fonte: IBGE, Diretoria de Estatística, Geografia e Cartografia, 2010. 

 

 Destaca-se ainda que, baseado no Censo Populacional (IBGE) de 2010, Itapema 

possuía uma densidade demográfica de 771,5 hab/km². 

 A distribuição populacional por gênero, segundo dados do IBGE (2010) apontou 

que, no Município, os homens representam 48,89% da população, enquanto as mulheres 

representam 51,11% da população. A Tabela 1 apresenta a evolução dos dados 

populacionais do Município, segundo gênero e localização do domicílio. 

Tabela 1 - Participação relativa da população residente por localização do 

domicílio e gênero em Itapema, no período de 1980 a 2010 

 

Fonte: IBGE, Diretoria de Estatística, Geografia e Cartografia, 2010. 

 

 A estrutura etária da população, habitualmente, é dividida em três faixas: os 

jovens, que compreendem do nascimento até os 19 anos; os adultos, dos 20 anos até 59 

anos; e os idosos, dos 60 anos em diante. Segundo esta concepção, no Município, em 

2010, os jovens representavam 30,9% da população, os adultos 59,2% e os idosos 9,9%. 



A Figura 2 apresenta a evolução das três faixas etárias, sendo que a maior variação é 

atribuída aos jovens, entre os anos de 2000 a 2010. 

Figura 2 - Evolução da distribuição relativa por faixa etária da população em 

Itapema, em 2000 e 2010 

 

Fonte: IBGE, Diretoria de Estatística, Geografia e Cartografia, 2010. 

 

 Ainda relacionado à faixa etária da população, compete mencionar a questão da 

população economicamente ativa (PEA), que se caracteriza por abranger todos os 

indivíduos de um lugar que, em tese, estariam legalmente aptos ao trabalho, ou seja, 

todos os indivíduos ocupados e desempregados. A Figura 3 apresenta a PEA do 

Município para os anos de 2000 e 2010, tomando por base a metodologia do IBGE. 

Figura 3 - População economicamente ativa em Itapema, em 2000 e 2010 

 

Fonte: IBGE, Diretoria de Estatística, Geografia e Cartografia, 2010. 

 

 Conforme demonstrado pela figura, no decorrer dos 10 anos entre os censos do 

IBGE de 2000 e 2010 ocorreu uma evolução positiva de 6,9% no percentual da 

população economicamente ativa, passando de 46,9% no ano 2000, para 53,7% em 

2010.  

 



1.1.2 Renda da população 

 

A caracterização da tenda da população foi avaliada no que tange ao rendimento 

familiar médio. 

A Tabela 2 apresenta a evolução do rendimento familiar médio em Itapema, na 

Região do Vale do Itajaí e Santa Catarina, além do respectivo posicionamento do 

Município no âmbito estadual, entre 2000 e 2010. 

Tabela 2 - Rendimento Familiar Médio e posição do Município no Estado, em 2000 

e 2010 

 
Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), 2010. 

 

  

1.1.3 Aspectos Sociais e Educação 

O Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) , segundo o Programa das Nações 

Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), é uma medida resumida do progresso em 

longo prazo, em três dimensões básicas do desenvolvimento humano: renda, educação e 

saúde.   

Em 2000, o Índice de Desenvolvimento Humanos Municipal de Itapema, 

apresentado na Tabela 3, alcançou 0,835, colocando o Município da 27ª posição 

estadual.  

 

Tabela 3 - Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDH-M) de Itapema, no 

período de 1970 a 2000 

 

Fonte: Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento – Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil, 1970, 

1980, 1990 e 2000. 



 Em 2010, entretanto, o IDH-M divulgado pelo Programa das Nações Unidas 

para o Desenvolvimento foi de 0,796, apresentando um queda em relação ao ano 2000. 

 No que diz respeito à educação, o Município possui 24 unidades escolares, 

contando com as escolas municipais, creches municipais e educação de jovens e adultos. 

A Tabela 4 apresenta o número de alunos por unidade, bem como a localização das 

mesmas. 

Tabela 4 - Número de alunos por unidades escolares e localização, em 2013 

  ESCOLA ENDEREÇO BAIRRO Nº DE ALUNOS 

CMEI Abelhinha 
Feliz I 

R: 902D   S/N Alto São Bento 120 

CMEI Abelhinha 
Feliz II 

R: 902, Nº 825  Alto São Bento 60 

CMEI Alto São 
Bento 

R: 904, Nº 47  Alto São Bento 250 

EMEB Maria 
Linhares de 

Souza 

R: 810, Nº 310  Alto São Bento 927 

EMEB Oswaldo 
dos Reis 

R: 700, Nº 790  Várzea 647 

CMEI Clube do 
Mickey 

R: 700, Nº 1001  Várzea 154 

EMEB Joaquim 
Vicente de 

Oliveira 

R: 622, Nº 135  Tabuleiro 288 

CMEI Rita Maria 
de Jesus Rebelo 

R: 612, Nº 96  Tabuleiro 111 

EMEB Educar R: 232, Nº 415  Meia Praia 883 

CMEI Universo da 
Criança 

R: 220, Nº 435  Meia Praia 159 

CMEI Meia Praia R: 240, Nº 655  Meia Praia 120 

CMEI Branca de 
Neve 

R: 270, Nº 164  Meia Praia  253 

EMEB Bento Elói 
Garcia 

R: 406-B, Nº 105 Morretes 816 

EMEB Pref. 
Francisco Victor 

Alves 

R: 436, Nº 1123  Morretes 1093 

CEMEJA R: 406-B, Nº 105  Morretes 314 

CMEI Pequeno 
Principe 

R: 406-B, Nº 730  Morretes 135 

CMEI Criança  
Feliz 

R: 436, Nº 661  Morretes 130 

CMEI Caminhos 
do Saber 

R: 458 esq. R:460, 
Nº 89 

Jardim Praiamar 170 

CMEI Mª Iracema 
de Jesus Rebelo 

R: 428, S/Nº 
(próximo ao posto 

de saúde)           

Morretes 149 



EMEB Luiz 
Francisco Vieira 

R: 1208, Nº 189  Ilhota 409 

CMEI Ilhota R: 1208, Nº 21  Ilhota 102 

EMEB Ver. Paulo 
Reis 

R: Geral do 
sertão, Nº 6236  

Sertão do 
Trombudo 

367 

CMEI Soldadinho 
de Chumbo 

R: 115,esq. c/ 
R:119A, Nº 251  

Centro 172 

EMEB Maria de 
Loudes Cardoso 

Mallmann 

Rua 294, Nº 435 Meia Praia 545 

Fonte: Secretaria de Educação 

 

1.2 ANÁLISE SITUACIONAL DA SAÚDE DO MUNICÍPIO 

Para a análise situacional da saúde do Município, foram levantados dados 

referentes à imunização e doenças imunopreviníveis; taxa de natalidade; mortalidade 

materna; mortalidade infantil por mil habitantes; mortalidade geral por mil habitantes; e 

mortalidade por sexo. Os dados apresentados correspondem ao período de 2010 a 2013, 

formando uma série histórica de 4 anos. 

 

IMUNIZAÇÃO E DOENÇAS IMUNOPREVINÍVEIS 

Ano 2010 2011 2012 2013 

Percentual 69,41% 86,16% 80,54% 73,16% 

Fonte: DATASUS 

 

Os dados deste gráfico referem-se à cobertura vacinal no Município de Itapema, o 

cálculo é feito com somatório de doses aplicadas de cada imunobiológico aplicado, cada 



imunobiológico tem sua particularidade para cobertura, a grande maioria conta-se a D3 

(terceira dose) como dado para cálculo. Dados importantes: BCG entra para cálculo de 

cobertura, porém, a maioria das crianças recebe esta vacina na maternidade que nasce, 

ou seja, nosso índice é muito baixo. Entre 2011 e 2013 tivemos várias vacinas incluídas 

no calendário básico, portanto, diminui a % da cobertura vacinal, pois não chegamos na 

D3 destes imunobiológico. 

TAXA  DE NATALIDADE 

Ano 2010 2011 2012 2013 

Taxa 9,62 12,82 12,96 13,17 

Fonte: SINASC 
 

 

A taxa de natalidade é o número de crianças que nascem anualmente  por cada mil 

habitantes. Permite avaliar o ritmo de crescimento populacional, podendo subsidiar o 

processo de planejamento de ações voltadas, principalmente, para a saúde materno – 

infantil 

 

MORTALIDADE MATERNA 

Ano 2010 2011 2012 2013 

Número 0 0 0 0 

Fonte: DATASUS 



 

A mortalidade materna é o total de mulheres em idade fértil - MIF (10 a 50 anos) 

que faleceram devido complicações da gravidez, do parto e do puerpério, observados 

durante 01 ano após o parto. Todos os óbitos em MIF são investigados para descartar 

uma possível ligação com óbito materno. Permite conhecer a medida de risco de morte 

por causas maternas. Pode indicar problemas relacionada à cobertura e qualidade da 

assistência prestada a mulher no período da gestação até o puerpério.  

MORTALIDADE INFANTIL POR MIL HABITANTES 

Ano 2010 2011 2012 2013 

Taxa 9,07 18,12 17,37 5,73 

Fonte: DATASUS 

 

A mortalidade infantil é o número de óbitos em menores de 01 ano. Como uma 

criança menor de 01 ano é extremamente sensível as condições ambientais, este 



indicador é capaz de refletir as condições de vida de uma população. Está sujeito em 

consequência do sub-registro de nascimentos e principalmente dos óbitos. 

 

MORTALIDADE GERAL POR MIL HABITANTES 

Ano 2010 2011 2012 2013 

Taxa 4,49 4,71 4,32 4,3 

Fonte: DATASUS 

 

O coeficiente de mortalidade geral, permite conhecer a probabilidade da 

ocorrência de óbitos na população em geral. Por ser muito genérico, tem baixo poder de 

avaliação da situação de saúde. Pode ser útil para comparações entre áreas ou regiões 

que apresentem características semelhantes de condições de vida. 

 

MORTALIDADE POR SEXO – Nº ABSOLUTO 

Ano 2010 2011 2012 2013 

Homens 123 129 126 128 

Mulheres 83 94 85 100 

Fonte: DATASUS 



 

Número absoluto de óbitos segundo sexo no município. Permite calcular o sexo 

predominante ao falecimento.  

 

1.3 ANÁLISE EM RELAÇÃO À ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE 

Atualmente a Secretaria de Saúde apresenta um total de 329 servidores, sendo 204 

servidores efetivos, 75 de emprego público e 50 contratados, os quais estão distribuídos 

da seguinte maneira: 

CARGO TRABALHANDO AFASTADOS TOTAL 

AGENTE ADMINISTRATIVO 21  21 

AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 69 11 80 

AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS 12  12 

ASSISTENTE SOCIAL 1  1 

ASSESSORIA DO SECRETÁRIO 1  1 

AUXILIAR DE APOIO 27 6 33 

AUXILIAR DE CONSULTÓRIO ODONTOL. 13 2 15 

AUXILIAR DE ENFERMAGEM 17 3 20 

AUXILIAR DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA 7  7 

CHEFE ADMINISTRATIVO 2  2 

CHEFE ALMOXARIFADO 1  1 

CHEFE CONTROLE E AVALIAÇÃO 1  1 

CHEFE DE OUVIDORIA 1  1 

CHEFE DE PROTOCOLO 1  1 

CHEFE DE REGULAÇÃO 1  1 

CHEFE DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 1  1 

CHEFE UNID. SAÚDE ATENÇÃO BÁSICA 10  10 

CHEFE UNID. SAÚDE ATENÇÃO ESPECIALIZADA 2  2 

DENTISTAS 12  12 

DENTISTA ESPECIALISTA 5  5 

DIRETOR DE PLANEJAMENTO 1  1 

DIRETOR DE DEPTO ATENÇÃO BÁSICA 1  1 

DIRETOR DE DEPTO ATENÇÃO ESPECIALIZADA 1  1 



DIRETOR DO DEPTO FINANCEIRO E ADMINIST. 1  1 

DIRETOR DE DEPTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 1  1 

DIRETOR DE DEPTO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOL. 1  1 

ENFERMEIRO 21 1 22 

FARMACEUTICO 2  2 

FISIOTERAPEUTA 6  6 

FONOAUDIÓLOGO 3  3 

MEDICO 15 1 16 

MÉDICO ESPECIALISTA 25 1 26 

MOTORISTA 21 4 25 

MOTORISTA DE AMBULÂNCIA 2  2 

NUTRICIONISTA 2  2 

OPERÁRIO BRAÇAL 2  2 

PSICOLOGO 7  7 

SECRETARIO MUNICIPAL 1  1 

TECNICO EM ENFERMAGEM 27 4 31 

TECNICO EM ENFERMAGEM DO SAMU 2  2 

TERAPEUTA OCUPACIONAL 1  1 

VETERINÁRIO 1  1 

AUXILIAR DE MANUTENÇÃO DO CANIL 7  7 

    

TOTAL 356 33 388 

 

Já a estrutura de prestação de serviços da Secretaria de Saúde é representada na 

figura abaixo. 

 

 



O município de Itapema oferece uma rede ampliada de serviços de saúde, sejam 

eles da atenção primária ou secundária à saúde. Atualmente possuímos na atenção 

primária 13 equipes de saúde da família – ESF, e projeto para ampliação deste número 

para 15 equipes até 2016. Estas equipes são responsáveis por realizar a cobertura das 

ações relacionadas à Atenção Básica à Saúde, com abrangência de aproximadamente 

80% da população do Município, sendo compostas de enfermeiros, técnicos em 

enfermagem, médicos e agentes comunitários de saúde. Destas 13 equipes de ESF, 11 

estão habilitadas com equipes de saúde bucal odontológos e técnicos em saúde bucal, 

que são responsáveis pelos atendimentos odontológicos clínicos. Possuímos um Núcleo 

de Apoio a Saúde da Família – NASF que apoia 08 equipes de saúde da família e 

auxilia as outras 05 equipes quando necessário. O NASF é composto por 01 

fisioterapeuta, 01 farmacêutico, 01 nutricionista, 01 psicóloga, 01 educadora física e 01 

fonoaudióloga.  

 

Composição da Rede Básica de Saúde instalada no município em 2013. 

LOCAL UNIDADE DE SAÚDE  Nº DE EQUIPE DE ESF 

 

BAIRRO SERTÃO DO 

TROMBUDO 

UBS  SERTÃO 01 ESF 

BAIRRO CENTRO UBS CENTRO 01 ESF 

BAIRRO MEIA PRAIA  UBS MEIA PRAIA I 

UBS MEIA PRAIA II 

02 ESF 

01 ESF 

BAIRRO ILHOTA UBS ILHOTA 01 ESF 

BAIRRO SERTÃOZINHO UBS SERTÃOZINHO 01 ESF 

BAIRRO TABULEIRO UBS TABULEIRO 01 ESF 

BAIRRO VÁRZEA UBS VÁRZEA 01 ESF 

BAIRRO MORRETES UBS MORRETES 03 ESF 

BAIRRO JARDIM PRAIA MAR UBS PRAIA MAR 01 ESF 
*Local de instalação de Unidades Básicas de Saúde 2013. 

 

Consolidado de consultas e visitas médicas e de enfermagem do município de 

Itapema , 2013. 

  

Atividade Desenvolvida 

 

Total 

ESF Consulta de Enfermagem 31,945 

Consulta Médica 42,632 

Visita Domiciliar Enfermagem 1,717 

Visita Domiciliar Médica 592 

TOTAL 76,886 

*FONTE: Sistema de Informação da Atenção Básica – SIAB 

 

 



Na atenção secundária ou especializada possuímos o Centro de Referência 

Especializada – CERES, que possui aproximadamente  25 profissionais de diferentes 

especialidades, dentre elas: ortopedia, endocrinologia, cardiologia, urologia, 

ginecologia, obstetrícia, otorrinolaringologia, pediatria, dermatologia, neurologia, 

psiquiatria, oftalmologia, fonoaudiologia e nutrição, sendo que algumas destas 

especialidades possuímos de 2 a 3 profissionais de acordo com a necessidade da nossa 

população. Nas especialidades Odontológicas  contamos com o CEO – Centro de 

Especialidades Odontológicas que é a referência para as equipes de saúde bucal da 

atenção básica do município e presta atendimento em endodontia, periodontia, cirurgias 

odontológicas, pacientes especiais e radiologia odontológica. Contamos com um Centro 

de Atendimento Psicossocial – CAPS I, com equipe completa, enfermeiro, técnico em 

enfermagem, assistente social, psicólogo e psiquiatra, além do SERELEPE que presta 

atendimento psicossocial a crianças e adolescentes. Este serviço conta com psicólogas e 

fonoaudióloga infantil, além de profissionais de psicologia para atendimento adulto.  

O Centro de Fisioterapia e Reabilitação – CEFIR presta atendimento aos 

pacientes encaminhados pelo CERES e hospitais da região e conta com 05 profissionais 

fisioterapeutas. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência – SAMU, com uma 

Unidade de Suporte Básico - USB é responsável por atender 100% da população do 

nosso município e apoia os municípios vizinhos Porto Belo e Bombinhas. Possuímos 

também no município a Farmácia Central que é referência nos medicamentos de alto 

custo, controlados e componente especial na qual possuímos 03 farmacêuticas. O 

município dispõe de um Hospital Municipal de Pequeno porte, que é responsável pelo 

pronto atendimento municipal, internações clínicas e cirúrgicas. Instituição que passa 

por uma reformulação administrativa para ser transformada em Organização Social – 

OS, e prestar um atendimento ainda mais qualificado e humanizado a população do 

nosso Município. 

No departamento de Vigilância em Saúde contamos com as vigilâncias 

epidemiológica e sanitária, Controle de Zoonoses, Programa Saúde do Trabalhador, 

Programa DST/AIDS, também conhecido como COASI. Além disso, o departamento 

também é responsável pelo acompanhamento, e tratamento dos casos de Hepatites, 

Tuberculose e Hanseníase, assim como conta com o Programa de Controle da Dengue 

com um laboratório próprio de Entomologia.  

Com a intenção de prestar um serviço de qualidade aos usuários da saúde do 

Município, possuímos contrato com 03 laboratórios de análises clínicas, 01 clínica de 



fisioterapia, 02 clínicas de diagnóstico por imagem para a realização de mamografias, 

além do consórcio da AMFRI, que oferece exames e consultas de média e alta 

complexidade. 

 

Capacidade instalada dos serviços de saúde no Município de Itapema em 2013. 

Unidade Quantidade 

 

Secretaria Municipal de Saúde 01 

Equipes de Saúde da Família 13 

Equipes de Agente Comunitários de Saúde 13 

Equipes de Saúde Bucal 11 

Equipe de Núcleo de Apoio á Saúde Família 01 

CEO – Centro de Especialidades odontológicas  01 

CAPS – Centro de Atendimento Psicossocial  01 

SERELEPE - 01 

Clinica de Fisioterapia 01 

SAMU – Serviço de Atendimento Móvel de Urgência 01 

CERES – Centro de Referencia em Especialidades 01 

Almoxarifado de medicamentos básicos, insumos e correlatos 01 

Farmácia Central (medicamentos controlados ) 01 

Hospital Municipal 01 

PRESTADORES DE SERVIÇO  

Clinica de diagnóstico por imagem 03 

Clinica de mamografia 02 

Laboratório de Analises Clínicas 04 

Clinica de Fisioterapia 01 

Laboratório de próteses dentárias 01 

 

 

A estrutura da Secretaria Municipal de Saúde além dos departamentos e 

programas citados acima, também é composta por uma central de regulação que realiza 

agendamento de todos os tipos de exames, consultas médicas, cirurgias e procedimentos 

de alta complexidade dentro e fora do domiciílio, este último chamado de TFD, além de 

realizar a descentralização das agendas médicas e de exames para as UBS, o que facilita 

o acesso do paciente para marcação de consultas especializadas e retornos dos 

acompanhamentos.  

O departamento de Controle, Avaliação e Auditoria é responsável por 

acompanhar toda a produção de serviços da rede de saúde, programação física  e 

financeira dos serviços, bem como alimentar todos os sistemas de informação do 

Ministério da Saúde, como o Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde – CNES, 

SISPRENTAL, Sistema  de Informação Ambulatorial - SIA/SUS, Sistema de 

Informação da Atenção Básica – SIAB, este até julho de 2014, a partir desta data inicia 



o SISAB  via E-SUS, SISCAN e SIHD. É este departamento o responsável por avaliar, 

controlar e auditar os serviços de saúde municipal.  

O departamento Financeiro e administrativo é um setor intermediário, realiza o 

controle dos recursos financeiros, transporte, compras, controle de estoque e 

abastecimentos das Unidades de Saúde com medicamentos e insumos, o departamento 

de Administração tem grande ligação com as Secretarias de Administração e Finanças 

da Prefeitura. 

O departamento de Planejamento é o responsável pela captação de recursos, 

planejamento das ações a serem desenvolvidas anualmente, e execução dos 

instrumentos de gestão, além de ser responsável pelos recursos humanos da Secretaria 

Municipal de Saúde. 

Atualmente a secretaria de saúde tem todas as suas unidades prestadoras de 

serviço informatizadas e com acesso a internet, com sistemas de informação interligados 

o que facilita o acesso dos servidores bem como dos usuários. Na Atenção Básica, 

contamos com o E-SUS, que é uma estratégia do Ministério da Saúde para facilitar as 

ações da atenção básica e a transferência das informações em saúde, inclusive Itapema 

teve destaque nacional na implantação da estratégia e apresentou seus avanços na IV 

Mostra Nacional de Experiências da Atenção Básica, para os outros setores da saúde. 

Contamos com um sistema de informação diferenciado o qual possibilita acesso aos 

demais departamentos da secretaria, em ambos os sistemas pode-se utilizar o prontuário 

eletrônico para os pacientes, elaborar relatórios, agendas e o registro de todas as 

atividades desenvolvidas nas unidades de saúde. 

Com relação à evolução aos serviços prestados, colocamos abaixo a situação 

mais recente apresentada no nosso município.  

Procedimentos realizados ANO 2012 ANO 2013 

Consulta médica em atenção básica 52.856 41.027 

Consulta de enfermagem em atenção básica 40.811 56.665 

Consulta médica em atenção especializada 27.101 27.438 

Ações de enfermagem 82.153 89.088 

Visita domiciliar por profissional de nível médio (PSF) 84.712 52.567 

Coleta de material para exame citopatológico de colo uterino 2.506 3.530 

Procedimentos de odontologia (básica) 38.085 41.732 

Procedimentos de odontologia (especialidades –CEO) 3.972 12.477 

Próteses odontológicas 133 531 

Procedimentos de fisioterapia 16.533 15.621 

Eletrocardiograma 1.783 2.224 



Ultrasonografia 2.399 4.559 

Raio X 3.880 5.519 

Exames laboratoriais 117.282 143.799 
Fonte: GEMUS / SISREG - SMS ITAPEMA 

 

 

 

 



 

2 COMPROMISSOS DA GESTÃO 

EIXO 1: INFRAESTRUTURA 

AÇÕES/OBJETIVOS METAS SITUAÇÃO ATUAL 
RESULTADOS 
ESPERADOS 

Profissionalização dos servidores da saúde, 
garantir profissionais com capacidade técnica 

* Recrutamento de profissionais mediante 
aprovação em concurso público e/ou processo 

seletivo 
* Realização de concurso público para 

profissionais de saúde 

70% efetivos 90% efetivos 

Garantir educação permanente aos servidores 
da saúde, de acordo com as necessidades 
identificadas pela gestão e indicadas pelos 

profissionais de saúde 

* Capacitação dos profissionais de saúde, 
respeitando o conhecimento técnico- cientifico 

e dentro da sua categoria profissional ( 
Médicos, Enfermeiros, Técnicos em 
Enfermagem e demais categorias) 

40% 100% 

Padronização das Ações Técnicas em Saúde 

* Revisão dos protocolos já existentes, 
atualizando-os de acordo com as portarias e 

exigências do ministério da saúde e conselhos 
de classe dos profissionais de saúde. 

* Elaboração de novos protocolos, que 
contemplem as ações da atenção primária e 

secundária a saúde, a fim de padronização das 
técnicas em saúde 

60% 90% 



Adequar os serviços de informação e 
equipamentos de informática das unidades de 

atendimento aos usuários, bem como dos 
setores administrativos da saúde 

* Manter 100% das unidades de atendimento 
e administrativas informatizadas, com 

equipamentos de qualidade e sistema de 
informação que garanta agilidade ao 

atendimento do usuário do serviço de saúde 
municipal 

100% 100% 

* Implantar um sistema de informação para 
gestão em saúde, com módulos gerenciais em 

áreas estratégicas, e que o mesmo possa 
interagir com os sistemas de informações 

oficiais. 

80% 100% 

* Aderir ao E-SUS em 100% das UBS do 
município 

100% 100% 

* Criação de uma central de agendamento 
eletrônico  

- 100% 

Fortalecer a utilização da ouvidoria SUS 
municipal   

* Informar aos usuários sobre a importância da 
utilização do serviço para esclarecimentos de 

dúvidas e sugestões para a melhoria dos 
serviços de saúde ofertados 

100% 100% 

* Garantir profissional  em tempo integral e 
estrutura física, núcleo central para a 

realização do atendimento e funcionamento 
do serviço 

80% 100% 



Adequar o serviço de regulação interna do 
município  

Elaboração de protocolo para padronização 
das solicitações de procedimentos de alto 

custo 
0 1 

Garantir profissionais com capacidade técnica 
para realizar a regulação dos agendamentos de 

consultas e exames, disponibilizando acesso 
regulado ao paciente, com fluxo definido por 

classificação de risco e vulnerabilidade 
 

 2 3  

Ampliação do número de unidades de saúde 
básicas e especializadas 

* Construção de 02 novas unidades básicas de 
saúde com capacidade para 02 equipes  saúde 

da família ESF 
10 12 

* Construção da Academia da Saúde 0 1 

* Construção do CEMUC – Centro 
Especializado da Mulher e da Criança 

0 1 

* Construção do gatil municipal 0 1 

Reforma  e ampliação das unidades de saúde 
em funcionamento 

* Revitalização e adequação na estrutura física 
e materiais das unidades básicas de saúde do 

município.  
* Ampliação e reforma do canil municipal 

80% de estrutura 
adequada 

100% de estrutura 
adequada 



Garantir transporte aos usuários de saúde de 
forma rápida e segura 

* Aumentar o número de carros da frota da 
saúde s fim de garantir atendimento a todos os 

usuários que necessitarem deste  
23  30 

* Manter a manutenção preventiva e 
reparadora dos carros da frota da saúde 

100%  100% 

* Capacitação dos profissionais motoristas 
para atuarem nos casos de urgência e 

emergência como socorristas 
 0% 100% 

Ampliar o acesso a informação dos usuários 
dos serviços de saúde 

* Manter profissional de comunicação 
especifico para cobertura e publicação dos 

informativos e atividades desenvolvidas pelos 
serviços de saúde 

1 1 

* Elaboração de um informativo impresso e 
mensal para distribuição aos usuários de saúde 

para conhecimento das atividades 
desenvolvidas pelo profissionais de saúde 

- 
Informativos 
distribuídos 

mensalmente 

* Elaboração de um site exclusivo da saúde 
para publicação dos informes internos e 

acesso ao usuário de saúde 
- 

Site em 
funcionamento 

Implementar e qualificar a gestão da 
Secretaria Municipal de Saúde 

* Realizar captação de recursos de fontes de 
investimentos para despesas de capital, 
primordialmente para a Atenção Básica/ 

Especializada 

04 indicações em 
andamento 

 Aumentar nº de 
indicações 

* Manter a alimentação dos sistemas de 
informação oficiais, para garantia de repasse 

financeiro 
 100% 100% 

 



EIXO 2: VIGILÂNCIA EM SAÚDE 

AÇÕES/OBJETIVOS METAS SITUAÇÃO ATUAL 
RESULTADOS 
ESPERADOS 

Palestras Mensais para trabalhadores da 
Construção Civil: “Prevenção e Proteção a 
Saúde Física e Mental dos Trabalhadores” 

Ciclo de conscientização de operários e setor 
(Sinduscom) com palestras no Plenário 

Municipal 
10% 50% 

Fiscalização das condições de saúde e 
segurança na construção civil, investigações de 

acidentes e encaminhamento de dados ao 
SINAN 

Fiscalizar e prevenir quanto a acidentes e 
doenças de trabalho nos canteiros de obra da 

construção civil 
80% 100% 

Semana de Prevenção a Acidentes de Trabalho 
Ações no município para divulgação do PST e 

prevenção de Acidentes de Trabalho, na 
Prefeitura e Sinduscom 

0% 100% 

Ações educativas referente ao “Dia nacional da 
prevenção de acidentes de Trabalho” 

Ações educativas para os colaboradores da 
Prefeitura Municipal de Itapema em parceria 

com outros setores, no Plenário Municipal 
0% 100% 

Feira de doação de animais Aos sábados na rua 252 para doar cães e gatos 0% 80% 

Realizar mutirão de castração 
Castrar animais do canil municipal, ONGs e de 

rua, controlando as zoonoses, no canil 
municipal 

0 
1 ação a cada 4 

meses 

Ampliação do canil municipal 
Duplicar espaço físico e baias de isolamento do 

canil municipal 
0% 100% 

Construção do Gatil Municipal 
Alojamento e tratamento adequado aos 

felinos, castração, vacinas etc 
0% 100% 



Palestra referente ao meio ambiente, esgotos, 
lixos e outros resíduos, referente ao dia 

Municipal do Meio ambiente 

Ação educativa no dia do meio ambiente, na 
câmara de vereadores 

0% 100% 

3º Curso de capacitação para Profissionais da 
Beleza 

Orientar quanto as questões de saúde em 
salão de beleza e áreas afins, no Plenário 

Municipal 
0% 100% 

Palestra para manipuladores de alimentos 
Capacitar os trabalhadores locais quanto a RDC 

216/04 – Boas práticas para serviços de 
alimentação no Plenário Municipal 

0% 100% 

Campanha lei municipal nº 2772/09 e 2860/10 
proibição de fumígenos em ambientes 

fechados 

Campanha educativa do dia mundial sem 
tabaco, nos restaurantes e lanchonetes do 

Município 
0% 100% 

Adequação do espaço físico da Cooperitapema  
Reforma e adequação do galpão para o 

recebimento do lixo reciclável do município 
0 1 

Intensificar as ações do programa de controle 
da dengue 

Realizar ações educativas nas escolas da rede 
pública e privada do município 

10% 80% das escolas 

Implementar ações conjuntas de educação em 
saúde e prevenção com a Atenção Básica, a 

fim de expandir o controle do vetor 

01 educação por 
ano 

02 educações por 
ano 

Instituir ações intersetoriais com a Secretaria 
de Obras, como mutirões de limpeza de 

cemitérios, entulhos e terrenos baldios, com o 
intuito de eliminar possíveis criadouros do 

vetor 

01 mutirão por ano 
03 mutirões por 

ano 



Estabelecer ações educativas com 
Administradoras Prediais, Zeladorias e 

Construtoras orientando medidas preventivas 
para controle do vetor 

0 
01 ação por local 

por ano 

 
 
 
 
 
 
 

Ampliar as ações da Vigilância Epidemiológica 

Investigar 100% dos óbitos maternos e infantis 
no município 

100% 100% investigados 

Elaborar Boletim Epidemiológico trimestral, a 
fim de instrumentalizar ações da rede 

municipal de saúde 
0 04 boletins anuais 

Atingir a meta de 90% de cobertura vacinal no 
calendário básico de vacinação 

70% 
90% cobertura 

vacinal 

Garantir que todas as salas de vacinas nas 
Unidades Básicas de Saúde estejam 

funcionando com técnico vacinador capacitado 
pelo Estado 

100% 
100% vacinadoras 

capacitadas 

Capacitar novos técnicos para atuar em sala de 
vacina, inclusive em aplicação de BCG 

3 05 técnicos 

Atingir a meta de 100% de encerramento 
oportuno de todas as notificações 

compulsórias 
95% 

100% 
encerramento 

oportuno 

Realizar a observação de 100% de animais 
agressores em atendimento antirrábico 

(quando possível à observação) 
60% 

100% animais 
observados 

Atingir a meta de 90% de realizações de teste 
do pezinho nos nascidos vivos residentes em 

Itapema 
90% 

100% testes 
realizados 

Monitoramento de nascidos vivos (ocorrência 
e residência em Itapema) 

100% 
100% 

monitoramento 



Manter abaixo de 3% o percentual de óbitos 
por causa básica mal definida em relação ao 

total de óbitos 
0 

0% causa mal 
definida 

Realizar vigilância e monitoramento de 100% 
dos surtos e eventos adversos 

100% 100% investigados 

Ampliar as ações da Vigilância Epidemiológica 
Programa DST/AIDS 

Elevar a taxa de cura da Tuberculose para 80%;  45% 80% de cura 

Examinar 90% dos contatos de casos de 
tuberculose 

90% 90% dos contatos 

 Realizar tratamento diretamente observado 
em 85% dos casos de tuberculose pulmonar 

60% 85% de TODO 

Notificar e investigar 100% dos casos de sífilis 
em gestante e sífilis congênita 

100% 
100% de 

investigação 

Capacitar servidores da rede municipal de 
saúde nas temáticas DST/ Tuberculose, 

instrumentalizando as equipes no diagnóstico, 
acompanhamento e tratamento dos casos e 

contatos na comunidade 

3 5 capacitações 

Descentralização do diagnóstico, 
acompanhamento e tratamento dos casos e 

contatos na comunidade 
0 100% das UBS 

Realizar 02 testes rápidos de HIV/ Sífilis no pré-
natal para 100% das gestantes 

10% 100% das gestantes 

Cura de 100% dos casos novos de Hanseníase 
diagnosticados 

100% 100% de cura 



Examinar 100% dos contatos intradomiciliares 
de casos novos de hanseníase 

100% 100% dos contatos 

Garantir a referência do cuidado longitudinal 
de 100% das pessoas vivendo com 

DST/HIV/AIDS/ Hepatites Virais atendidos nas 
unidades públicas de saúde 

100% 
100% dos 

contaminados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EIXO 3: ATENÇÃO BÁSICA 

AÇÕES/OBJETIVOS METAS SITUAÇÃO ATUAL 
RESULTADOS 
ESPERADOS 

Reestruturação do processo de 
territorialização e consolidação dos programas 

de atenção a saúde 

 Ampliar a cobertura populacional estimada 
pelas equipes de Atenção Básica, através da 
implantação de novas equipes de Estratégia 

Saúde da Família (ESF) 

77,76% 90% 

 Ampliar equipes de Saúde Estratégia Saúde da 
família Alto São Bento 

1 2 

Direcionar e intensificar as ações da Estratégia 
Saúde da Família para as pessoas do Programa 

Bolsa Família 
0% 60% 

Intensificar as ações das Equipes de ESF 
através das diretrizes preconizadas pelo 

Programa da Rede Cegonha 
0% 65% 

Intensificar o Programa Saúde da Mulher com 
prioridade nas ações preventivas. Aumentar a 
adesão das mulheres na realização de exames 

como Citologia Oncótica (25 á 64 anos) e 
Mamografia de Rastreamento (50 á 69) na 

Atenção Básica 

Citologia oncótica: 
09% 

Mamografia de 
restreamento: 2,7% 

40% 

Garantir a presença permanente de médicos 
nas Unidades Básicas de Saúde 

90% 100% 

Criar uma agenda específica para os grupos de 
risco (Gestantes, Crianças, Hipertensos, 

Diabéticos e Idosos) na Odontologia 
10% 100% 



Direcionar as ações do programa de apoio à 
superação do Tabagismo 

60% 100% 

Ampliar o programa de apoio à superação do 
tabagismo nas Unidades Básicas de Saúde do 

Município 
0% 70% 

Fortalecer as ações do programa Saúde na 
Escola, desenvolvendo atividades nas escolas 

de acordo com a demanda sugerida 
30% 80% 

Qualificar a Política nacional do Idoso com 
atendimento preferencial e agenda 

programática 
30% 80% 

Fortalecimento da Rede de apoio Matricial  
Implantação  do Núcleo de Apoio á saúde da 

Família 
01 02 

Consolidação dos sistemas de informação da 
atenção básica 

Intensificar a adesão do E-SUS nas Unidades 
Básicas de Saúde 

70% 100% 

Implantar o progrma de atenção domiciliar 
(melhor em casa) 

Garantir continuidade do cuidado integrado às 
Redes de Atenção á Saúde 

0% 100% 

 

 

 

 

 

 

 



EIXO 4: ATENÇÃO SECUNDÁRIA ESPECIALIZADA 

AÇÕES/OBJETIVOS METAS SITUAÇÃO ATUAL  
RESULTADOS 
ESPERADOS 

Aumentara taxa de primeira consulta do de 
recém-nascidos em até sete dias de vida. 

Instituir uma agenda diferenciada para recém-
nascidos, proporcionando agilidade no 

atendimento até o 7º dia de vida 
40% 100% 

Ampliar o número de atendimento do 
profissional pediatra no município/mês 

            156              300 

Ampliar a cobertura de atendimentos e 
procedimentos especializados de retaguarda as 

ESF 

Redução de 50% no tempo de espera para o 
agendamento das primeiras consultas e 
retornode especialidades ofertadas pelo 

município 

60 dias 30 dias 

Contratação de novos especialistas 
(Pneumologista, Fisiatra, Cardiologia 

pediátrica, Cirurgião Geral) 
0% 4 

Ofertar exame de mamografia a mulheres 
acima de 40 anos 

30% 60% 

Diminuir o tempo de espera de realização dos 
exames de alta complexidade 

180 dias 90 dias 

Realizar procedimentos clínicos ambulatoriais 
(pequenas cirurgias) no Centro de 

Especialidades do município 
0% 100% 



Realizar consulta urológica preventiva nos 
homens com faixa etária superior a 40 anos 

Sensibilizar o público alvo 0% 100% 

Garantir atendimento integral ao público alvo 0% 100% 

Melhorar as ações de Assistência Farmacêutica  

Revisão permanente da Relação Municipalde 
Medicamentos 

90% 100% 

Promoção do uso racional dos medicamentos 
através de palestras e informativos a 

população 
50% 100% 

Ampliar o número de cirurgias eletivas de 
pequena e média complexidade 

Contratação de cirurgião ortopédico, 
uroginecológico  

0% 02 

     Aumentar número de cirurgias eletivas no 
município  

40%  60% 

Reestruturar o Hospital Santo Antônio 

Ampliação da estrutura física hospitalar 0% 100% 

Atendimento obstétrico e pediátrico de baixa e 
média complexidade 

0% 100% 

Regulação Controle e Avaliação  
Instituir protocolos com intuito de ordenação 

dos fluxos de atendimento 
0% 01 

 

 



EIXO 5: CONTROLE SOCIAL 

AÇÕES/OBJETIVOS METAS SITUAÇÃO ATUAL 
RESULTADOS 
ESPERADOS 

Adequação do regimento interno e 
reformulação das reuniões do Conselho 

Municipal de Saúde 

 Realizar as alterações/adequações no 
regimento interno do Conselho Municipal de 

Saúde e posteriormente encaminhar para 
homologação 

1 Regimento 
Interno com 
adequações 
pendentes 

Homologação do 
Regimento Interno 
com as alterações 

realizadas 

Conduzir as reuniões do Conselho Municipal 
de Saúde de uma forma que os conselheiros 

locais consigam expressar suas demandas 
previamente, e discutir assuntos de interesse a 

todos os usuários de saúde 

 Reuniões com 
pauta aberta 

Pauta previamente 
definida 

Reativar os conselhos locais de saúde em 
todos os bairros 

Apoiar a reativação dos conselhos locais nos 
bairros onde estes estão inativos, fortalecer a 

importância da discussão em comunidade para 
melhoria das condições de saúde local 

80% 100% 

Capacitar os conselheiros locais e municipais 
de saúde 

Trabalhar juntamente com os conselheiros 
para realização de capacitação aos 

conselheiros do nosso município  a fim de 
prestar um serviço de qualidade as 

comunidades e ao município  

0% 100% 

 

 

 



CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

            A fim de acompanhar o desenvolvimento e das ações descritas neste plano 

municipal de saúde, serão realizados os Relatórios Anuais de Gestão –RAG que serão 

apresentados em Audiência Pública e deverão ter aprovação do Controle Social. A 

Gestão Municipal de Saúde tem por compromisso manter profissionais técnicos 

qualificados para o desenvolvimentos das ações planejadas, bem como, dispor de 

recursos materiais e projetos para a captação de recursos da esfera federal, que auxiliam 

na operacionalização das ações. 

             A gestão municipal da secretaria de saúde tem por compromisso harmonizar  as 

necessidades de saúde da população com a busca continua por profissionais 

qualificados, materiais de qualidade e aumento dos investimentos com recursos 

próprios, para que os serviços oferecidos sejam de maior qualidade possível e atendam 

as exigências preconizadas pelo Sistema Único de Saúde – SUS. 


