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INTRODUÇÃO
A Portaria de Consolidação nº 1, de 28/09/2017, artigos 95 e 96 define o Plano de
Saúde como o instrumento central do planejamento para definição e implementação de
todas as iniciativas no âmbito da saúde de cada esfera da gestão do SUS para o período
de 4 (quatro) anos e expressa os compromissos do governo para o setor saúde
implantando, a partir da análise situacional, as necessidades de saúde da população e
as peculiaridades próprias de cada esfera.
O Plano de Saúde configura-se como base para a execução, o acompanhamento, a
avaliação da gestão do sistema de saúde considerando todas as áreas da atenção à
saúde, de modo a garantir a integralidade da atenção. Ele, orienta a elaboração do
planejamento e orçamento do governo referente a saúde.
Os instrumentos para o planejamento no âmbito do SUS são o Plano de Saúde, as
respectivas Programações Anuais e os Relatórios Quadrimestrais de Gestão e Relatório
Anual de Gestão. Os instrumentos citados estão interligados integrando um processo
cíclico de planejamento para operacionalização do SUS.
O planejamento consiste em um processo que resulta em instrumentos de gestão a
serem utilizados
para definir os objetivos, organizar as ações, facilitar o
acompanhamento, a fiscalização, o controle dos gastos e a avaliação dos resultados
obtidos.
Com a publicação da Poirtaria nº 2.979, de 12 de novembro de 2019, que institui o
Programa Previne Brasil, se estabeleceu um novo modelo de financiamento de custeio
da APS no âmbito do SUS. Neste contexto, as gestões municipais terão como desafio
imediato atender às mudanças das regras do financiamento federal para a APS, sob o
risco de perder recursos de custeio.
Embora temos muitos avanços identificados, cito alguns: Implantação de 01 Centro
Covid - 2020 (atendimento médico e exames para detecção do COVID 19), Imunização
como ponto forte em 2021 (contra a o COVID 19), Tratamento de HIV/AIDS,
Descentralização da Atenção Primária, Campanhas Preventivas, Programa Saúde da
Famlia, Aumento do Numero de Exames Laboratoriais e de Imagem, Atendimento
psico social (CAPS), 11 equipes de ESF, 03 UBS, 01 Centro de Especialiadades
Médicas, com mais de 35 especialistas; 01 Centro de Abastecimento Farmaceutico,
Farmacia nas 03 UBS, 01 Centro de Assistência a Saúde, Aumento no Atendimento
de Fisioterapia, 01 Castramóvel, Adequação estrutural para o Atendimento Psicológico
e para fortalecimento dos Agentes Comunitários de Saúde, entre tantos outros. Ainda
assim, temos muitos desafios a enfrentar, tais como:
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Implantar mais ESFs para atender 100% do território municipal;
Construir unidades de saúde (centro de hemodiálise, de fisioterapia, CEM e outros);
Implantar a regulação municipal;
Melhorar a estrutura do espaço para o atendimento das endemias;
Melhorar a estrutura do espaço para o atendimento das zoonoses;
Implantar o PCCs;
Aumento dos casos de hemodiálise;
Precisamos melhorar a resolutividade nos ESF;
Prontuários eletrônicos;
Capacitação continuada, entre outros.
Importante salientar a participação da comunidade, enquanto protagonista deste
cenário, que utiliza os serviços e avalia ao mesmo tempo. População que é
representada através dos conselhos locais de saúde, dos Conselhos de Saúde e
através das Conferências Municipais de Saúde, onde todos tem a oportunidade de
ouvir e ser ouvido.
O levantamento epidemiológico, é um importante início para avaliar a saúde, mas não
somente isso, precisamos levar em conta a estrutura física, as possibilidades,
resolubilidade e indicadores de saúde, a qualidade dos serviços, a equidade, a
integralidade e igualdade.
As diretrizes do Plano Municipal de Saúde, foram elaboradas em conjunto com os
coordenadores dos programas de saúde, técnicos do planejamento e representante do
Conselho Municipal de Saúde. Para a elaboração desse instrumento, vários encontros
e reuniões aconteceram para construir em conjunto uma política municipal de saúde
visando suprir as demandas e sempre melhorar a resolutividade e a resolubilidade.
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BASES LEGAIS DO
PLANEJAMENTO EM SAÚDE
Lei nº 8.080 de 19 de setembro de 1990, que dispõe sobre as condições para a
promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento
dos serviços correspondentes e dá outras providências.
Lei nº 8.142 de 28 de dezembro de 1990, que dispõe sobre a participação da
comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde (SUS) e sobre as
transferências intergovernamentais de recursos financeiros na área da saúde e
dá outras providências.
Decreto nº 7.508, de 28 de junho de 2011, que Regulamenta a Lei no 8.080, de
19 de setembro de 1990, para dispor sobre a organização do Sistema Único de
Saúde - SUS, o planejamento da saúde, a assistência à saúde e a articulação
interfederativa, e dá outras providências.
Lei Complementar nº 141, de 13 de janeiro de 2012, que Regulamenta o § 3o do
art. 198 da Constituição Federal para dispor sobre os valores mínimos a serem
aplicados anualmente pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios em
ações e serviços públicos de saúde; estabelece os critérios de rateio dos
recursos de transferências para a saúde e as normas de fiscalização, avaliação e
controle das despesas com saúde nas 03 (três) esferas de governo; revoga
dispositivos das Leis n° 8.080, de 19 de setembro de 1990, e 8.689, de 27 de
julho de 1993; e dá outras providências.
Portaria de Consolidação nº01, de 28 de setembro de 2017, que aborda a
Consolidação das normas sobre os direitos e deveres dos usuários da saúde, a
organização e o funcionamento do Sistema Único de Saúde.
Portaria nº 750, de 29 de abril de 2019, que altera a Portaria de Consolidação nº
1/GM/MS, de 28 de setembro de 2017, para instituir o Sistema DigiSUS
Gestor/Módulo de Planejamento – DGMP, no âmbito do Sistema Único de Saúde SUS.
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COORDENADORES DOS
PROGRAMAS DE SAÚDE
E DE UNIDADE

Secretário Municipal de Saúde: Thiago Olegario Caminha
Presidente do Conselho Municipal de Saúde: Maria Antonia Conceição de Souza Kuendig
Coordenadora de Atenção Primária: Rubya Machado Mendonça
Auditoria: Roberta Araujo Gonçalvez, Doris Elizine Canci, Luis Augusto Possi
Assessores: Andrea Campos, Paula de Souza Kuendig Brites, Fernando Onofre Hernandes
Coord. Centro de Assistencia a Saúde: Maria Zenicleide da Silva
Coord. Centro de Especialidades Médicas: Franciele Pettenon
Coord. Laboratório: Lorranah Pires de Carvalho Ortiz
Coord. Central de Abastecimento Farmaceutico: Mayara Siqueira
Coord. Caps: Elenir Nascimento
Coord. Endemias: Rafael Rodrigues Silva
Coord. Zoonose: Suzele Pinheiro Cardozo Siqueira
Coord. Vigilância Sanitária: Tiago Darci Pazza Correa
Coord. Acs: Roseimeire Martins Foschiera Bezerra
Ouvidoria: Pamela Martinez da Rosa
Coord. Vigilância Epidemiologica: Andressa kuramoto
Coord. Saúde da Mulher: Fernanda Pieri
Coord. Saúde do Homem: Elson Barbosa
Coord. Saúde Bucal e PSE : Vania Yoshie Toyokawa Monteiro
Coord. Imunização: Daise Cristiane da Silva
Coord. Saúde do Idoso: Lenara Pedroso
Coord. Bolsa Família: Josiele dos Santos
Coord. Sisreg: Natalia de Rezende Soares
Coord. Saúde da criança e do adolescente: Lilian Romero
Coord. Saúde do Trabalhador, Tuberculose e Hanseniase e Planejamento Familiar: Fabiana de
Mello Espindola
Coord. Sisvan: Devaldino Pereira dos Santos Junior
Coord. IST/AIDS, Planejamento, Educação e Saúde, Rede das deficiências: Luciana Herichsen
Schmitt.
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COMISSÃO PROJETO
INTEGRA MS,
ORGANIZADORA E
COLABORADORA DO
PMS

Secretário Municipal de Saúde: Thiago
Olegario Caminha
Coord. Atenção Primária: Enf. Rubya
Machado Mendonça
Assessores Técnicos: Fernando Onofre
Hernandes e Paula de Souza Kuendig Brites
Coord. Sisreg: Natalia de Rezende Soares
Coord. Planejamento: Luciana Henrichsen
Schmitt
Coord. Contabilidade: Heydee Queiroz
Conselho Municipal de Saúde: Maria Antonia
Conceição de Souza Kuendig Jorge Miguel
Bagolin
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PLANO MUNICIPAL DE
SAÚDE
No âmbito de Sistema de Planejamento do SUS, Plano de Saúde é o instrumento que a
partir de uma análise epidemiológica, do contexto de forma geral, apresenta as metas e
os resultados a serem visados ao longo dos próximos quatro anos.
É um documento que sistematiza o conjunto das propostas de ação em relação as
demandas de saúde da população, em acordo com os princípios e diretrizes gerais que
regem a política de saúde nos âmbitos nacional, estadual e municipal, expressando a
responsabilidade da gestão com a saúde da população e a síntese de um processo de
decisão para enfrentar um conjunto de problemas.
O Plano de Saúde deverá considerar as diretrizes definidas pelo Conselho e Conferência
de Saúde e deve ser submetido à apreciação e aprovação do Conselho Municipal de
Saúde e, após aprovação, ser disponibilizado em meio eletrônico no sistema DigiSUS
Gestor/Módulo Planejamento - DGMP.
O Plano de Saúde será orientado pelas necessidades de saúde da população,
considerando:
1. Caracterização do Município de Maracaju-MS:
2. Análise situacional:
a) redes de atenção à saúde;
b) perfil epidemiológico
c) recursos financeiros;
3. Definição das diretrizes, objetivos, metas e indicadores (DOMI).
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1. CARACTERIZAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MARACAJU-MS

Vindo de Uberaba-MG, o Mascate João Pedro Fernandes, instalou-se em Mato Grosso na
Região de Santa Rosa, trouxera na bagagem uma pequena farmácia, além de vender
remédios ele foi forçado pelas circunstâncias a atender como “médico” a toda região.
Em meados de 1923, passou a cogitar-se na região a mudança de João Pedro Fernandes
para o povoado de Entre Rios (hoje Rio Brilhante). “Os fazendeiros reuniram-se na Santa
Rosa, onde decidiram fundar um patrimônio,”(fonte) onde construiriam uma casa e uma
farmácia para João Fernandes. Ele acabou concordando, mas ao invés da construção de
casa e farmácia, o então médico exigiu a construção de uma escola para as crianças da
região, a escola foi intitulada “Associação Incentivadora de Instrução” nasce assim no dia
11 de junho de 1924 o “Distrito da Paz” e quatro anos depois, em 07 de julho de 1928 o
distrito foi elevado a Município de Maracaju, que na língua Tupi-Guarani significa: “Papagaio
Verde da Cabeça Amarela”, recebendo a transferência da Comarca de Nioaque.
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É considerado o maior produtor de grãos de Soja e Milho do Mato Grosso do Sul e possui
a 5ª maior economia do estado. Graças à agropecuária, Maracaju acabou se
desenvolvendo muito ao longo dos anos, tendo como base as culturas de soja, milho e
cana de açúcar, além da pecuária forte na região. Também foi importante ponto de
passagem para a Estrada de Ferro Noroeste do Brasil, que vinha de São Paulo via Campo
Grande. A cidade ainda é conhecida pela sua tradicional Festa da Linguiça.
Com produto interno bruto estimado de R$ 3.3 bilhões de reais é o oitavo município mais
rico do País conforme Nota Técnica nº 01-2022, do Mapa (Ministério da Agricultura,
Pecuária e Abastecimento), que identificou os 100 municípios mais ricos do agronegócio
do País com base em análise dos dados da PAM (Produção Agrícola Municipal) referente
a 2020 e o PIB (Produto Interno Bruto) dos municípios levantados pelo IBGE (Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística) em 2019. O PIB per capita de 2015 foi de
47.702,68 por habitante 52% superior à média do Estado que foi de 31.337,22,
deixando o município em 14ª posição no ranking estadual.
O município de Maracaju está localizado a 160km da capital do estado Campo Grande,
com população estimada em quase 50.000 habitantes. Ocupa uma superfície de 5
298,840 km² (1,4837 por cento do estado, 0,3311 por cento da Região Centro-oeste e
0,0624 por cento do território brasileiro). Conta com 01 distrito, chamado Vista Alegre,
distante 50 Km, estrada asfaltada, hoje com 5 mil habitantes (urbano e rural), 02
assentamentos rurais, 01 quilombo e 01 aldeia indígena.
O município de Maracaju conta com 11 escolas municipais, sendo 04 na zona rural, 06
CIEIS, 04 escolas estadual e 05 particulares. A Unidade da UEMS-Universidade Estadual
de Mato Grosso do Sul, com 03 cursos sendo estes: Pedagogia, Administração e
Agronomia (a partir de 2022). O município dispõe de várias instituições de ensino
superior à distância, entre elas UNIP, UNIGRAN UNOPAR e FAEL. Há também o
deslocamento de vários estudantes para universidades no município de Dourados.
Conforme dados de RAIS – Relação Anual de Informações Sociais (2016) 23% dos
empregos correspondem ao setor agropecuário; 32% serviços; 20% indústria; 3%
construção civil e 22% comércio, neste mesmo ano temos cerca de 10.344 empregos
formais, sendo o setor de serviços o que mais absorve trabalhadores seguido do setor
agropecuário.
Apresenta 34% de domicílios com esgotamento sanitário adequado, 96% de domicílios
urbanos em vias públicas com arborização e 16.7% de domicílios urbanos em vias
públicas com urbanização adequada (presença de bueiro, calçada, pavimentação e meiofio).
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O serviço de abastecimento de água e esgoto é realizado pela Empresa de Saneamento
de Mato Grosso do Sul - é uma empresa de economia mista, com autonomia
administrativa e financeira, que compõe a administração indireta e está vinculada ao
Governo do Estado de Mato Grosso do Sul. a água fornecida é exclusivamente de poço.
A coleta de lixo é realizada em diariamente, porém em dias alternados de modo a
contemplar todas as regiões e bairros do município, atingindo 100% do perímetro
urbano e distrito Vista Alegre, esse lixo recolhido e enviado para a estação de
transbordo, onde os resíduos coletados pelos caminhões compactadores são
descarregados e, depois, colocados em carretas de maior capacidade que levam estes
resíduos até o aterro sanitário. Desta forma, há uma redução no número de caminhões
na malha viária, contribuindo, também, para a minimização das emissões dos gases de
efeito estufa, prejudiciais a camada de ozônio.
O lixo contaminado das unidades de saúde e hospital é identificado, separado do lixo
domestico e é recolhido semanalmente por uma empresa especializada que foi
contratada para realizar a incineração, na cidade de Dourados.
É conhecida como a Capital da linguiça onde, todo ano, é realizada
a Festa da Linguiça Tradicional de Maracaju. Com receita especial,
o embutido ficou famoso ao entrar no Livro Guinness dos
Recordes como a maior linguiça contínua do mundo.
Entre os principais eventos realizados no município estão:
A Festa da Linguiça realizada no final de abril, recebe mais de 20 mil pessoas de
diversos estados nos três dias de evento. É organizada pelo Rotary Club de Maracaju
em parceria com a Prefeitura, a Festa da Linguiça se consagra como uma das maiores
festas do estado de Mato Grosso do Sul.
O Showtec realizado geralmente em janeiro tem como
principal objetivo unir as mais relevantes tecnologias e
informações para o agro em um só lugar, de uma forma
direta e aplicável a produtores rurais e agentes do agro
brasileiro, principalmente da região Centro-Oeste. A programação técnica do evento,
por meio de palestras e debates, aborda temas relevantes e de impacto para a
agricultura. Já os mais de 120 expositores trazem aos mais de 16.000 visitantes
relevantes inovações e tecnologias desenvolvidas de forma direta para o produtor rural,
é organizado pela Fundação MS.
Expomara - Exposição Agropecuária de Maracaju, uma das melhores feiras
agropecuárias do Mato Grosso do Sul conta com ampla grade de programação, com
shows, julgamento de animais, leilões, palestras, parque de diversão, projetos sociais
entre outros. Realizada pelo Sindicato Rural de Maracaju a Expomara, que acontece na
cidade há 49 anos, na primeira quinzena de junho, contribui para o desenvolvimento da
nossa cidade, fomentando diversos seguimentos da nossa economia e valorizando
nossa população.
E o mais recente a entrar para o calendário de eventos é o Festival Gastronômico
“Serra de Maracaju”, que acontece no segundo semestre, que recebe os chefs mais
renomados que por meio de uma parceria com a Associação dos Cozinheiros
Profissionais do Pantanal de Mato Grosso do Sul ministram cursos rápidos de culinária.

11
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Fonte: Estimativas preliminares elaboradas pelo Ministério da Saúde/SVS/CGIAE (DataSUS/Tabnet) Data da consulta: 01/02/2022.

Conforme gráfico acima, temos uma população predominantemente masculina e observa-se
que a maioria em idade laboral, de acordo com IBGE (2015).
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1.1 Conselho Municipal
de Saúde
Lei de Criação do Conselho Municipal de Saúde: Lei nº 1016 de 25/05/1993,
última alteração em 08/02/2022, Lei 2058.
Data última eleição do CMS: 28/01/2020; Prorrogado para 01/06/2022,
conforme Diário Oficial nº 2344, pág. 18
Local de Funcionamento: Rua Francisco Marcondes s/nº Centro Telefone:
3454-1167
Local das reuniões: Sala de reuniões da Sede dos Conselhos

Usuários do SUS
Titular

Suplente

Jorge Miguel Bagolin – Paróquia Nossa
Senhora Auxiliadora

Wagner Plinio Mayer Alves – Paróquia Nossa
Senhora Aparecida

Maria Antônia Conceição de Souza
Kuendig – Pastoral da Criança

Adriano Urban– Conselho de Pastores e
Obreiros Evangélicos de Maracaju - COPOEM

Sandra Mara Carvalho Brum Leite – Igreja Sara
Nossa Terra

Marizete Terra Cividini – Paróquia Nossa
Senhora Aparecida

Sebastião Gonçalves de Oliveira – Centro
Espírita Eurípedes Barsanulfo

Arlan Aquino de Azambuja – Conselho de
Pastores e Obreiros Evangélicos de Maracaju COPOEM

Trabalhadores na Área da Saúde
Titular

Suplente

Evonete Gonçalves de Souza – Agente de
Endemias

Hemerson Leite da Silva – Vigilância Sanitária

Luciana Ferreira Verneques – Agente
Comunitário de Saúde

Mariane Kadige Sangalli – Agente de Endemias

Gestor/Prestador de Serviços
Titular

Suplente

Paulo César Chagas Ferreira – Prestador de
serviços: Associação Beneficente de
Maracaju

Cassiana Amarila Herrera – Prestador de
serviços: Associação Beneficente de Maracaju

Thiago Olegário Caminha– Gestor

Rubya Machado Mendonça - Gestor
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1.2 Auditoria
Auditoria Interna – pode ser definido, em linhas gerais, como um
conjunto de técnicas empregadas com o objetivo de avaliar, por meio
de amostras, a gestão dos Órgãos e Unidades do Município,
confrontando seus processos de trabalho e resultados gerenciais com
referências técnicas e normativas. Deve ter como propósitos:
a)buscar otimização dos recursos, atuando para corrigir, preventivamente os desperdícios, as
impropriedades, as disfunções, as negligências e as omissões, de forma a assistir à
Municipalidade na consecução de seus objetivos estratégicos;
b)adequar os Sistemas de Controles Internos exercidos nas diversas atividades e processos de
trabalho realizados pelo Município, proporcionando garantias de razoabilidade de que tais
processos funcionem de acordo com o planejado;
c)fortalecer a gestão e racionalizar as ações do Sistema de Controle Interno no Município,
prestando assim, apoio aos Órgãos de Controle Externo e ao Poder Legislativo; e
d)prover direcionamento, avaliação e controle para auxiliar a governança da gestão pública
municipal, como fiscal da transparência, do controle, da equidade e da prestação de contas,
com objetivo de gerenciar e evitar riscos internos.
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2 ANÁLISE
SITUACIONAL
A Análise da Saúde de Maracaju tem como objetivo identificar e elencar dados sobre a
situação de saúde da população, tendo como finalidade subsidiar a tomada de decisão
em saúde de maneira oportuna em todas as suas instâncias. Foi realizada a partir do
processamento e da análise de um conjunto de dados que são trabalhados com vistas a
identificar as características de saúde da população
2.1 Rede de Atenção à Saúde
A rede de saúde do município conta na atenção primária com 03 unidades básicas de
saúde, atendendo 08 horas diariamente, com equipe completa: médico, enfermeiro,
técnico de enfermagem e dentista; 11 equipes de Estratégia de Saúde da Família (ESF),
com equipe completa: médico, enfermeiro, técnico de enfermagem, agentes
comunitários de saúde e dentista. Duas equipes encontram-se no mesmo prédio
(alugado), não estando em condições totalmente adequadas e necessitando de reforma.
Das onze equipes de saúde da família, temos duas que são 01 ESF no Distrito de Vista
Alegre, distante 50 km e 01 ESF Rural – Assentamento Santa Guilhermina distante
97km do município. Também temos 01 equipe de saúde que atende mais 01
Assentamento – Valinhos e Quilombo.
a) Assentamento Santa Guilhermina:
Localizado na rodovia federal BR-060 a 97k km de Maracaju (85 km de asfalto + 12 km
de estrada de chão), com 224 lotes no total, sendo 162 lotes localizados no município
de Maracaju e 62 lotes localizados no município de Nioaque. A atividade predominante
é monocultivo (soja e milho), pecuária de corte e horticultura. Residem em média 422
pessoas. A equipe de saúde (técnica enfermagem, enfermeira médico e odontólogo) se
desloca ao assentamento uma vez por semana com media de atendimento médico de
25 a 30 pessoas e atendimento odontológico de 10 pessoas. Há também atendimento
com pediatra e ginecologista uma vez por mês. A infraestrutura necessita de reforma e
ampliação.
b) Assentamento Canta Galo:
Localizado na rodovia federal BR-060 a 105 km de Maracaju (100 km de asfalto + 5 km
de estrada de chão), com 50 lotes no total, sendo 29 lotes localizados no município de
Maracaju e 21 lotes localizados no município de Anastácio. Existe um acordo entre os
Municípios de Sidrolândia e Maracaju, onde este será atendido pelo Município de
Sidrolândia e Assentamento Valinhos será atendido por Maracaju. Atividade
predominante é o monocultivo (soja e milho); pecuária de corte e horticultura.
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c) Assentamento Valinhos:
Localizado na rodovia estadual MS-460 a 54 km de Maracaju (42 km de asfalto + 12 km
de estrada de chão), com 86 lotes no total, sendo 11 lotes localizados no município de
Maracaju e 75 lotes localizados no município de Sidrolândia. Atividade predominante é
o monocultivo (soja e milho) e horticultura. Residem em média 300 pessoas. O
atendimento de saúde é realizado por equipe composta por médico, enfermeira e
técnica de enfermagem de 15 em 15 dias, não é ofertado atendimento odontológico no
assentamento. A infraestrutura necessita de reforma e ampliação.
d) Quilombo São Miguel:
Localizado na rodovia estadual MS-460 a 80 km de Maracaju (63 km de asfalto + 17 km
de estrada de chão) residem em média 150 pessoas. Atividade predominante é
agricultura familiar, cultivo de hortaliças, granjeiros e produtos minimamente
processados. O atendimento de saúde é realizado por equipe composta por técnica
enfermagem, enfermeira, médico e odontólogo que se deslocam ao quilombo de 15 em
15 dias, os atendimentos são por demanda espontânea. Há também atendimento com
pediatra e ginecologista uma vez por mês. A infraestrutura necessita de reforma e
ampliação.
e) Distrito de Vista Alegre:
Distrito localizado a 50Km de Maracaju, conta com 5.000 mil habitantes. Dispõe de
infraestrutura escolar, CIEI, posto policial, unidade de saúde, serviço de assistência
social. A unidade de saúde conta com equipe completa, também realizam atendimentos
no distrito ginecologista e médico especialista em saúde mental – uma vez por mês. A
infraestrutura é adequada, mas necessita de ampliação devido aumento da demanda, a
unidade dispõe de ambulância que atende 24 horas conforme necessidade.
f) Aldeia Sucuri’y:
A Aldeia Sucuri’y esta localizada a 10km do município, e é um dos poucos territórios
indígenas semi urbanos do pais, residem aproximadamente 298 pessoas de 92 famílias
da etnia guarani-kayowa. Na aldeia há uma escola e uma unidade de saúde de
responsabilidade da SESAI – Polo Base de Dourados/MS. Os atendimentos
especializados são realizados no município.
Contamos ainda com 01 Centro Assistência Psicossocial - CAPS; 01 Central de
Abastecimento Farmacêutico – CAF; 04 Farmácias básicas; 01 Centro de Assistência a
Saúde – CAS; 01 Laboratório Municipal; 01 Central de Atendimento ao COVID 19; 01
Academia da Saúde; 01 Central de Especialidades Médicas – CEM; 01 Castra Móvel; 01
Maternidade - em fase de estruturação; 01 Hospital Beneficente.
A seguir apresentamos os Programas em Vigilância em Saúde e Serviços do município
de Maracaju.
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2.1.1 Saúde Bucal
No âmbito da saúde bucal a parte odontológica do Município de Maracaju conta com
uma estrutura de atendimento em 11 Equipes de Saúde da Família (ESF) e 1 equipe de
saúde bucal nas escolas. Nesse sentido, a rede odontológica realiza procedimentos
possíveis na Atenção Primária e encaminha os casos mais complexos á especialistas em
nosso município, ao (CEO)Centro de Odontologia Especializada no Município de
Sidrolândia que é a nossa referência .
Em 2004 Ministério da Saúde lançou a Política Nacional de Saúde Bucal – Programa
Brasil Sorridente. Este programa constitui-se em uma série de medidas que visam
garantir ações de promoção, prevenção e recuperação da saúde bucal, oportunizando
um maior acesso da população a reabilitação oral. Além dos tratamentos realizados nas
unidades básicas de saúde, passamos a ofertar próteses totais e parciais visando a
reabilitação oral, fundamental para a saúde geral e a melhoria na qualidade de vida da
população. Desta maneira o município passa a ofertar a população:

Equipe de Saúde Bucal

2017

Cirurgiões dentistas

18 (03 ocupando funções de natureza especial)

Auxiliares de Saúde Bucal

17 (02 em afastamento)

200

Total de Cirurgias de 2017 a 2021
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0
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2021

2020: De acordo com as notas técnicas n° 09 e Nota Técnica Nº 16/2020CGSB/DESF/SAPS/MS, orientações da área técnica de saúde bucal estadual e Nota
Técnica nº 01 CEVISA foi recomendado que em tempos de pandemia de COVID 19,
fosse suspenso os atendimentos odon-tológicos eletivos e manutenção somente dos
atendimentos das urgências
2021: Uma das recomendações relacionadas aos atendimentos foi que apenas aqueles
de urgências odontológicas, como dor, dentes fraturados, infecções em espaços faciais,
exodontias e traumas dentários fossem realizados,desta forma houve um aumento na
especialidade de cirurgia.

17

PROTESES
2017

2018

2019

2020

2021

PARCIAIS

158

147

176

64

192

TOTAIS

265

237

157

81

138

2017

2018

2019

2020

2021

UNIRRADICULAR

102

63

68

55

89

BIRRADICULAR

68

60

68

39

73

TRIRRADICULAR

70

67

59

51

80

ENDODONTIA

TOTAL DE PROCEDIMENTOS

TOTAL

2017

2018

2019

2020

2021

55.633

52.154

51.442

20.047

44.313

2020: De acordo com as notas técnicas n° 09 e Nota Técnica nº 16/2020- CGSB/DESF/SAPS/MS,
orientações da área técnica de saúde bucal estadual e nota técnica nº 01 CEVISA foi recomendado que
em tempos de pandemia de COVID 19, fosse suspenso os atendimentos odontológicos eletivos e
manutenção somente dos atendimentos das urgências. A área odontológica, conhecida pelo contato
próximo profissional-paciente, foi identificada como uma área de alto potencial de contaminação pelo
Sars-CoV-2 devido a geração de aerossóis produzidos pelas canetas de alta rotação, sendo assim os
procedimentos eletivos foram suspensos em alguns meses do ano de 2020 acompanhando o momento
epidemiológico.
2021: De acordo com as notas técnicas n° 09 e Nota Técnica nº 16/2020- CGSB/DESF/SAPS/MS,
orientações da área técnica de saúde bucal estadual e nota técnica nº 01 CEVISA foi recomendado que
em tempos de pandemia de COVID 19, fosse suspenso os atendimentos odontológicos eletivos e
manutenção somente dos atendimentos das urgências odontológicas, porém acompanhando o cenário
epidemiológico, houve normalização nos atendimentos odontológicos.

2017

2018

2019

2020

2021

Total de pacientes
encaminhados para o CEO

0

19

35

9

12

Total de atendimentos
odontológicos realizados no
Hospital

0

0

5

2

8
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No município de Maracaju são oferecidos os seguintes serviços de saúde odontológica:
a) Diagnóstico bucal, com ênfase no diagnóstico e detecção do câncer bucal.
b) Cirurgia oral menor dos tecidos moles e duros.
c) Endodontia.
d) Atendimento a pacientes com necessidades especiais.
e) Atendimento hospitalar.
Prótese Dentária
O cirurgião dentista poderá encaminhar o usuário com idade igual ou superior a 45
anos desdentado parcial e/ou total para a reabilitação após a conclusão do tratamento
na unidade básica de saúde, com encaminhamento devidamente preenchido e assinado
pelo profissional.
Prótese Parcial Removível;
São os seguintes os critérios a serem seguidos para o encaminhamento dos pacientes
para prótese parcial removível (com grampos):
Pacientes que apresentarem ausência de no mínimo dois elementos dentários.
Pacientes que apresentarem arcada com extremidade livre ou
bilateral, desde que haja dentes-pilares hígidos ou em
condições favoráveis para retenção e estabilidade da prótese.
Pacientes devem ter tido todo o tratamento clínico concluído.
Paciente deverá apresentar elementos dentários em condições de saúde
endodôntica, periodontal e em número suficiente para permitir a estabilidade e
longevidade da prótese.
Paciente deverá apresentar rebordo alveolar regular compatível com a confecção e
estabilidade da prótese.
Paciente deve estar sem lesões bucais de quaisquer
natureza que prejudique a saúde e a estabilidade da
prótese, bem como sem a presença de raízes residuais.
Todo encaminhamento de Prótese Parcial Removível fica a critério da avaliação e
aprovação do cirurgião dentista especialista.
Prótese Total:
São os seguintes os critérios a serem seguidos para o encaminhamento dos pacientes
para próteses totais:
a) Ausência total de elementos dentários em uma ou ambas as arcadas;
b) Rebordo alveolar regular ou que possibilite o assentamento de uma prótese;
c) Ausência de lesões ósseas, da mucosa, gengiva ou dos anexos orais;
d) Tratamento completado, ou seja, todos os elementos dentários
e) porventura remanescentes na arcada oposta à prótese com restaurações
permanentes, sem presença de cálculo supra ou infra-gengival ou bolsas periodontais,
e sem raízes residuais ou elementos com extração indicada;
f) Próteses com mais de 05 anos de uso da mesma prótese total.
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Fica inviabilizado o encaminhamento para o serviço de próteses totais e parciais
removíveis:
Os pacientes que apresentem alteração motora, psiquiátrica ou nervosa severa,
pois estes distúrbios impossibilitam a moldagem, confecção, bem como a utilização
posterior da prótese.
Os pacientes que apresentem hiperplasia de mucosa ou que necessitem de aumento
do rebordo alveolar.
Presença de elementos dentários ou raízes residuais que impossibilitem a confecção
da prótese parcial removível comprometendo sua estabilidade e longevidade.
Endodontia
Os pacientes atendidos na rede de atenção primária que necessitam de terapias não
conservadoras como: Biopulpectomia e Necropulpectomia são encaminhados para a
especialidade de endodontia.
Critério de encaminhamento das Unidades Básicas de Saúde:
1. Encaminhar somente dentes permanentes (monorradiculares, birradiculares ou
multirradiculares);
2. Dentes multirradiculares serão tratados em pacientes com idade igual ou menor a
vinte um anos;
3. Estabelecer diagnóstico diferencial entre dor de origem endodôntica ou periodontal
antes de encaminhá-lo ao serviço especializado;
4. Dente com evidência clínica de abcesso com tumefação facial e/ou dor deve-se
realizar a devida intervenção e medicação anti-infecciosa, com o intuito de aliviar os
sintomas do paciente antes de encaminhá-lo ao serviço especializado;
5. Deve-se proceder antes do encaminhamento a remoção total do tecido cariado a
ser tratado, curativo de demora e selamento com material provisório e verificar:
a) Se a coroa clinica será restaurável após o tratamento endodôntico;
b) Se tem condições de receber isolamento absoluto, caso necessário;
c) Se o dente necessitar de prótese (provisório, coroa ou prótese fixa), após o
tratamento endodôntico, orientar o paciente que este tipo de prótese não está
disponível no sistema de saúde do município, portanto terá de ser realizado em serviço
particular.
d) Se o dente encontra-se sem mobilidade acentuada devido à perda óssea e com
menos de 2/3 de extrusão por perda do antagonista.
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Contra Indicações ao Tratamento Endodôntico:
a) Dentes com o periodonto severamente abalados (com grande perda de estrutura de
sustentação e alto grau de mobilidade horizontal e vertical);
b) Dentes com envolvimento de furca ou coroa destruída abaixo do nível ósseo são
contra-indicados para o tratamento;
c) Dentes com elevado grau de mobilidade.
d) Dentes permanentes jovens passíveis de tratamento conservador como capeamento.
e) Dentes para retratamento endodôntico.
f) Declaração do paciente demonstrando seu real desinteresse na preservação do
elemento dental.
Cirurgia Oral Menor
Critérios de inclusão para a especialidade de cirurgia oral menor:
Cirurgia de dentes inclusos/semi-inclusos;
Dentes anquilosados;
Terceiros molares
Critérios de exclusão:
Exodontias simples (inclusive para finalidade protética e/ou ortodôntica);
Terceiros molares erupcionados, sem dilaceração radicular/anquilose. Deve se
avaliar a necessidade da exodontia destes pelo posicionamento e oclusão, bem
como a ausência dos primeiros ou segundos molares;
Raízes residuais;
Condições de saúde geral do paciente que impossibilitem os procedimentos
cirúrgicos, até que a avaliação médica e seu devido tratamento viabilizem a inclusão
e encaminhamento;
Usuários sem adequação do meio bucal
Pacientes com necessidades especiais
Paciente com necessidades especiais é todo usuário que apresente uma ou mais
limitações, temporárias ou permanentes, de ordem mental, física, sensorial, emocional,
de crescimento ou médica, que o impeça de ser submetido a uma situação odontológica
convencional. É importante destacar que esse conceito é amplo e abrange diversos
casos que requerem atenção odontológica diferenciada. Ou seja, não diz respeito
apenas às pessoas com deficiência visual, auditiva, física ou múltipla (conforme
definidas nos Decretos 3296/99 e 5296/04) que, por sua vez, não necessariamente,
precisam ser submetidas à atenção odontológica especial.
Os procedimentos oferecidos na especialidade de Pacientes com Necessidades
Especiais são:
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• Procedimentos individuais preventivos;
• Dentística restauradora básica;
• Periodontia
• Cirurgia
Pacientes não colaboradores ou com comprometimento severo, são encaminhados para
o Centro de Especialidades Odontológicos de Sidrolândia (CEO) unidade de referência,
ou a nível hospitalar em nosso município.
Ampliação do Acesso
Através de plantões odontológicos realizados no último ano (2021) aos sábados e
feriados ampliamos o acesso ao tratamento odontológico atendendo:
QUANTIDADE DE
PACIENTES

LOCAL

SETEMBRO/2021
4 PLANTÕES

55

CEM

OUTUBRO/2021
8 PLANTÕES

125

CEM E ESF OLIDIA

NOVEMBRO/2021
5 PLANTÕES

94

ESF MARACAJU

Programa Coletivo de Prevenção
As diretrizes da Política Nacional de Atenção Básica e do Programa Brasil Sorridente
possibilitaram a ampliação do acesso ao cuidado em saúde bucal. É imprescindível que
os programas ampliem e qualifiquem o acesso às ações e serviços de promoção,
prevenção, recuperação, reabilitação e manutenção da saúde bucal. Para alcançar
esses objetivos propõe-se o desenvolvimento de ações individuais e coletivas que
garantam o acesso a todos, independentemente de sua condição, sexo ou idade.
Como forma de colocar em prática as ações preventivas, o Município disponibiliza uma
equipe de trabalho constituída de: Cirurgiões Dentistas e 02 Auxiliares de Saúde Bucal
para atendimento de quase 8.000 alunos matriculados na rede de educação do
município para executar os cinco procedimentos básicos, conforme o cronograma:
PROCEDIMENTOS

PERÍODO

MESES A SEREM DESENVOLIDOS

Levantamento Epidemiológico

Uma vez / Ano

Março

Bochecho Fluorado

Semanal

Início: Março

Escovação Supervisionada

4 x ano

Março; Junho; Setembro; Novembro

Atividades Educativas

4 x ano

Março; Junho; Setembro; Novembro

Terapia Intensiva c/flúor

Semestral

Março; Setembro
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Total de atividades
coletivas

2017

2018

2019

2020

2021

31.493

31.122

69.166

4.575

0*

*Devido a pandemia as atividades coletivas foram suspensas por não ser recomendado a aglomeração de pessoas

Dificuldades: Para atendimento dos quase 8.000 alunos matriculados na rede pública
de educação, realizando um trabalho efetivo de orientação e prevenção cumprindo o
calendário acima, seguindo os critérios de biossegurança e ainda realizando os
lançamentos administrativamente nos sistemas de inclusão será necessário no mínimo
mais uma equipe composta de 01 cirugião dentista e duas auxiliares.

2.1.2 Programa de Imunização
O Programa Nacional de Imunizações (PNI) foi criado em 18 de setembro de 1973 e
institucionalizado em 1975, por meio da Lei 6.259, de 30 de outubro, o programa foi
formulado com os objetivos de coordenar, garantir a continuidade e ampliar a
abrangência das ações de vacinação.
São mais de 300 milhões de doses anuais distribuídas em vacinas, soros e
imunoglobulinas, fatos que contribuíram, por exemplo, com a erradicação da varíola
e da poliomielite, além da redução dos casos e mortes derivadas do sarampo, da
rubéola, do tétano, da difteria e da coqueluche.
O PNI define os calendários de vacinação considerando a situação epidemiológica, o
risco, a vulnerabilidade e as especificidades sociais, com orientações específicas para
crianças, adolescentes, adultos, gestantes, idosos e povos indígenas. E, para que o
programa continue representando um sucesso na saúde pública, cada vez mais
esforços devem ser despendidos. Todas as doenças prevenidas pelas vacinas que
constam no calendário de vacinação, se não forem alvo de ações prioritárias, podem
voltar a se tornar recorrentes.
No município de Maracaju contamos com:
11 salas de vacina
Salas de Vacina Públicas: ESF Olídia Rocha; ESF Ambrózio; UBS Nestor Muzzi; ESF
Balbino; ESF Egídio Ribeiro; UBS Cambaraí; ESF João Leopoldo (Guanabara); ESF
e UBS Vista Alegre, CEM e Hospital
Sala de vacina Privada: Clínica de Vacinas Dr Chaud Salles
Contamos com uma Rede de Frio ao qual possuímos 2 câmaras fria de 500l com 31
imunobiológicos entre vacinas, soros e imunoglobulinas.
Realizamos controle diário da temperatura da rede e das salas de vacinas, como
também no final de semana e feriado realizamos plantões para controle dos
imunobiológicos.
Temos 09 câmaras frias para ESFs de 280l.
Rede de Frio – Centro de Especialidades Médicas
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A vacinação da BCG e Hepatite B aos recém nascidos está sendo realizada
desde o dia 28 de outubro de 2021 na maternidade do Hospital Soriano Corrêa
da Silva e ainda nas terças-feiras onde há atendimento de pediatra na primeira
semana de vida dos bebês, garantindo o aumento da cobertura vacinal.
As demais vacinas são ofertadas em todas as 9 salas de vacinas públicas, com
calendário diário para a febre amarela devido ao baixo recebimento mensal das
doses.
A Coordenação de Imunização oferta anualmente capacitações, treinamentos a
equipe de saúde. Esse ano (2021) realizamos um Curso Prático de BCG-ID para
os vacinadores e setor da maternidade. Iniciamos esse mês de novembro
(2021) com supervisão em sala de vacina realizada pela coordenação do
programa, objetivando a avaliação de todos os critérios a serem seguidos em
sala de vacina e aprimorando técnicas de aplicação desses profissionais.
Temos uma equipe específica para a vacinação contra a COVID-19, ao qual
está centralizada, vacinando a população geral do município e áreas rurais,
distrito de vista alegre, eliminando a procura em sala de vacina das unidades
de saúde, para as mesmas manterem as vacinas de rotina do calendário básico,
onde essas unidades contam em média de 2 profissionais técnicos de
enfermagem por ESF.
Iniciamos no mês de novembro (2021) a multivacinação para crianças e
adolescentes nas áreas rurais (assentamento e quilombo, fazendas), como
também na área indígena, como estratégia de recuperação do esquema
vacinal, onde já existe um calendário mensal.
A Coordenação de Imunização está iniciando a intensificação do trabalho em
conjunto com demais programas como saúde da criança, do adolescente, PSE,
saúde do homem, saúde da mulher, do idoso e do trabalhador para buscarmos
estratégias de vacinação a todas as faixas etárias, para aumento da cobertura
vacinal.
A Secretaria Municipal de Saúde objetiva a oficialização da criação do Núcleo
de Imunização com sede própria e equipe para melhor acompanhamento e
monitoramento das ações voltadas a vacinação.
Dificuldades: Atualmente a maior dificuldade é o sistema ESUS-AB de
vacinação, ao qual não nos dá o gerenciamento de relatório nominal de
vacinados com opção de filtros de doses, data, faixa etária e imunobiológicos
para assim realizar em tempo a busca ativa da população e gerenciamento de
informação para as unidades. Como também a impossibilidade de se excluir um
registro realizado erroneamente, além de que obrigatoriamente para não afetar
a cobertura vacinal as doses devem ser registradas no período correspondente
ao atendimento. Outro fator importante é o sistema de gerenciamento de
estoque, ao qual o sistema ESUS-AB não existe opção.
Os sistemas de imunização deveriam ser consolidados como exemplo: para a
notificação de eventos adversos e gerenciamento de estoque (frascos) somente
no SIPNI WEB. Distribuição de imunobiológicos para as salas de vacina só
conseguimos emitir a nota pelo SIES, ou seja, vários sistemas, nem todos
interligados entre si (E-SUS AB, SIPNI WEB e TABNET)
As coordenações municipais de imunização deveriam ser capacitadas quanto
ao monitoramento mensal das doses aplicadas nos sistemas além da
necessidade de outros treinamentos direcionados ao gerenciamento do
programa de imunização.
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2.1.3 Programa IST/AIDS
A Síndrome da Imunodeficiência Adquirida (AIDS) durante muitos anos foi considerada
como sentença de morte às pessoas infectadas, devido à falta de informação da
população e a ausência de fármacos para o tratamento dos portadores do Vírus da
Imunodeficiência Humana (HIV).
A primeira droga aprovada para tratamento da AIDS foi a azidomitidina (AZT) que
possui o potencial de reduzir a multiplicação do vírus no organismo humano.
Posteriormente, o Ministério da Saúde (MS) implementou a Terapia Antirretroviral
(TARV) para tratamento da AIDS, baseada num coquetel de medicamentos. Atualmente
existem 21 drogas, mas a indicação da terapia é baseada nas necessidades e condição
clínica do paciente. A TARV começou a ser distribuída no Brasil em 1991, sendo
sancionada pela Lei n. 9313 de novembro de 1996 que tornou obrigatória a distribuição
gratuita dos ARV pelo sistema público de saúde.
Em Maracaju MS não temos Serviço de Atenção Especializa (SAE), mas isso não impede
o atendimento ao paciente. Em todas as unidades de saúde é ofertado testes rápidos
(HIV, Sífilis e Hepatites), orientações e aconselhamento a livre demanda e para as
gestantes é realizado testes na abertura da carteirinha, assim como para a sua
parceria, e a cada trimestre. Somos parceiros em outras campanhas para a realização
dos testes rápidos, como Outubro Rosa e Novembro Azul. Os testes são realizados em
sua grande maioria pelos enfermeiros (as).
Como não temos infectologista na rede, as consultas são realizadas em Campo Grande
MS (nossa referência). Após o diagnóstico, o paciente é encaminhado ao CEDIP para
acolhimento com os técnicos e coleta de carga viral, no segundo momento consulta e
início do tratamento. Essa percurso demora em media 30 dias. A cada seis meses o
paciente repete a carga viral. A dispensação da medicação é realizada pelo CEDIP, mas
retirada pela nossa secretaria (evitando que o paciente se desloque até Campo
Grande).
Hoje temos mais de 80 pacientes com HIV/AIDS acompanhados pela coordenação do
programa e pelas unidades de saúde.
Dificuldades:
• Não ter infectologista atendendo na cidade;
• Não coletar carga viral em nossa cidade;
• Pacientes mais vulneráveis tem mais dificuldade em comparecer as consultas, apesar
de oferecermos transporte e alimentação;
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2.1.4 Programa Saúde do Idoso
O Brasil envelhece de forma rápida e intensa. Uma importante consequência do
aumento do número de pessoas idosas em uma população, é que esses indivíduos
provavelmente apresentarão um maior número de doenças e/ou condições crônicas
que requerem mais serviços sociais e de saúde em todos os níveis de atenção.
A PNSPI Portaria GM nº 2.528/2006, define que a atenção à saúde dessa população
terá como porta de entrada aos serviços de saúde a Atenção Primária/Saúde da
Família, tendo como referência a rede de serviços especializada de média e alta
complexidade. O Programa Saúde do Idoso vem com o objetivo de promover saúde aos
idosos na atenção primária. Para isso é necessário identificar os fatores determinantes
da qualidade de vida, em seu contexto familiar e social, para o desenvolvimento das
ações que contribuem para o alcance de uma vida cada vez mais ativa e saudável.
Diante disso são realizadas ações de prevenção e monitoramento das doenças
prevalentes na população idosa. As unidades de Saúde de Maracaju realizam
monitoramento dos sinais vitais, avaliação antropométrica, preenchimento da
caderneta do idoso, renovação de receitas e orientações.
Em Maracaju, segundo Estimativa Preliminares do Ministério da
Saúde (2020) há aproximadamente 4.355 pessoas acima de 60 anos,
a rede de serviços do município para essa população conta com Centro de Convivência
– Conviver, grupo de convivência de idosos no CRAS – Centro de Referencia à Saúde,
um Lar do Idoso com 59 idosos institucionalizados, na saúde a rede conta com
atendimentos em todas as unidades, parceria com as demais
politicas em ações/grupos, porém ainda existe uma carência
de ações especificas para este publico.
De acordo com SIM – Sistema de Informação de Mortalidade, nos últimos 4 anos, no
município as principais causas de mortes foram: doenças infeciosas parasitarias,
doenças do aparelho circulatório, neoplasias e doenças respiratórias.
Dificuldades: As principais dificuldades encontradas neste programa, são a carência de
atividades físicas e recreativas especificas para este publico; adesão aos cuidados e
práticas para uma vida saudável pela população idosa; abandono familiar;
depressão/solidão; uso de medicações incorreta; consumo de álcool e tabagismo entre
outras.
2.1.5 Programa Saúde na Escola
O Programa Saúde na Escola(PSE), instituído pelo decreto presidencial nº 6.286, de 5
de dezembro de 2007, como proposição de uma política intersetorial entre os
Ministérios da Saúde e da Educação na perspectiva da atenção integral(prevenção,
promoção e atenção) à saúde de crianças, adolescentes e jovens do ensino básico
público (educação infantil, ensino fundamental e médio, educação profissional e
tecnológica e na educação de jovens e adultos (EJA), no âmbito das escolas e/ou das
unidade básicas de saúde.
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Em Maracaju a adesão ao Programa Saúde na Escola aconteceu a partir
de 2013, o referido programa é fruto da parceira entre as Secretarias de
Saúde e Educação ,com a proposta de integrar, potencializar e implementar
ações de saúde nas escolas, visando a melhoria das condições de saúde e de
aprendizagem dos estudantes da rede municipal de educação da nossa cidade
Essas práticas vão desde o atendimento clínico dos educandos (atendimento
nutricional, atualização do calendário vacinal, saúde bucal e saúde ocular) até a inclusão
de atividades de educação em saúde (palestras educativas, destinadas aos alunos, pais e
professores), inclusive proporcionando capacitação permanente aos profissionais da
saúde e educação.
Ao longo do ciclo de vida, a vigilância em saúde das crianças, adolescentes e jovens é
responsabilidade das equipes de Saúde da Família (ESF) por médico, enfermeiro, técnico
de enfermagem, odontólogo, auxiliar de saúde bucal e agentes comunitários de saúde, às
quais compete realizar periodicamente a avaliação das condições de saúde das crianças,
adolescentes e jovens que estão nas escolas inseridas em seus territórios adscritos
segundo a área de abrangência de cada equipe (ESCOLAS,CIEIS) .
Frente às necessidades de saúde identificadas, as ESF devem se articular com toda a
rede de serviços de saúde, como setor Educação e com outros equipamentos existentes
na comunidade, para a elaboração de planos terapêuticos integrais e integrados para a
resolução das necessidades e dos problemas detectados.

Escolas pactuadas no ciclo 2021/2022
Unidade

Quant. Alunos

E.M. Irma de Lima

567

E.M.Santa Guilhermina

124

E.M. João Batista

382

E.M. Jose Pereira

997

E.M Educar

953

E.M. João Pedro

660

E.M. Mauricia

655

Ciei Gregoria

169

Ciei AUXiliadora

108

Ciei Dalphina

192

Ciei Waltrudez

108

Ciei Joana Said

146

Ciei São Benedito

157

E.M Julio Muller

292
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Ações do PSE:
1.

Ações de combate ao mosquito Aedes aegypti;

2.

Promoção das práticas corporais, da atividade física e do lazer nas escolas;

3.

Prevenção ao uso de álcool, tabaco, crack e outras drogas;

4.

Promoção da cultura de paz, cidadania e direitos humanos;

5.

Prevenção das violências e dos acidentes;

6.

Identificação de educandos com possíveis sinais de agravos de doenças em
eliminação;

7.

Promoção e avaliação de saúde bucal e aplicação tópica de flúor;

8.

Verificação e atualização da situação vacinal;

9.

Promoção da alimentação saudável e prevenção da obesidade infantil;

10.

Promoção da saúde auditiva e identificação de educandos com possíveis sinais de
alteração.

11.

Direito sexual e reprodutivo e prevenção de DST/AIDS; e

12.

Promoção da saúde ocular e identificação de educandos com possíveis sinais de
alteração.

13.

AÇÃO ESSENCIAL E OBRIGATÓRIA EM TOSOS OS NíVEIS E ESCOLAS : COVID

2.1.6 Programa Saúde do Homem
A Politica Nacional de Atenção Integral Saúde do Homem foi instituída em 2009,
regulamentada através do anexo XII da Portaria nº 2 de 28 de setembro de 2017, que
consolida as politicas nacionais de saúde do SUS, visa promover a melhoria e condições
da saúde da população masculina, buscando contribuir, de modo efetivo, para redução
de morbidade e mortalidade dessa população. Por enfrentamento dos fatores de risco
mediante a ampliação do acesso as ações aos serviços de assistência na atenção
primaria para saúde masculina.
No município de Maracaju vem sendo realizado o fortalecimento dessa politica na
atenção primaria com ações educativas da saúde do homem com ênfase no mês de
novembro – Novembro Azul e com o pré natal do parceiro, porém entende-se a
necessidade de intensificar as ações e ofertas para esse publico, pois ainda é uma
parcela pequena atingida, visto que segundo o IBGE (2015), o município conta com
aproximadamente 18.000 homens entre 20 e 80 anos, conforme Estimativa Preliminar
do Ministério da Saúde (2020) temos entre 15 e 80 anos quase 20.000 homens. Em
2020 foram realizados apenas 07 consultas de pré natal do parceiro já no ano de 2021
foram realizados 199 consultas em todas as unidades urbanas e distrito sendo que nos
últimos 4 meses o município realizou 70 consultas de pré natal do parceiro,
representando 32% do total de pré natal realizado no periodo. Segue abaixo numero de
consultas de pré natal do parceiro por idade no ano de 2021, percebe-se que a faixa
etária que mais compareceu foi de 17 a 29 anos.
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IDADE

CONS

IDADE

CONS

IDADE

CONS

IDADE

CONS

17 ANOS

1

27 ANOS

14

37 ANOS

1

47 ANOS

1

18 ANOS

3

28 ANOS

18

38 ANOS

6

48 ANOS

0

19 ANOS

7

29 ANOS

7

39 ANOS

3

49 ANOS

1

20 ANOS

6

30 ANOS

2

40 ANOS

7

50 ANOS

0

21 ANOS

2

31 ANOS

11

41 ANOS

6

51 ANOS

2

22 ANOS

11

32 ANOS

8

42 ANOS

3

52 ANOS

0

23 ANOS

13

33 ANOS

15

43 ANOS

2

53 ANOS

0

24 ANOS

9

34 ANOS

4

44 ANOS

1

54 ANOS

2

25 ANOS

9

35 ANOS

4

45 ANOS

2

55 ANOS

1

26 ANOS

10

36 ANOS

5

46 ANOS

0

56 ANOS

2

DIFICULDADES: Ausência da população masculina na atenção primaria; no pre natal e
na adesão de campanhas especificas; falta de conscientização para saúde do homem
adulto, jovem e adolescente e ações voltadas para saúde do homem em relação as
ISTs.

2.1.7 Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional
O Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional – Sisvan é um sistema voltado para a
gestão das informações da Vigilância Alimentar e Nutricional na Atenção Primária à
Saúde e mantém um banco de dados sobre antropometria, formado com base em
registros feitos no e-SUS APS, Sistema de Gestão do Programa Bolsa Família na saúde
e no próprio Sisvan.
Esses dados compõem relatórios públicos de estado nutricional e consumo alimentar,
disponíveis no endereço https://sisaps.saúde.gov.br/sisvan/. O acesso é restrito a
técnicos e gestores de saúde que tenham a senha do município. Para os casos em que
há necessidade de ativação ou reativação do acesso à ferramenta, é preciso acionar o
gestor dos Programas da Atenção Primária, responsável pelo Sisvan no município, para
regularizar a situação.
No município de Maracaju/MS é feito a coleta dos dados antropométricos (incluindo
circunferência da panturrilha no idoso e perímetro cefálico na criança) na triagem dos
pacientes, bem como a entrevista para indicador do consumo alimentar de 5% dos
pacientes agendados. Esses dados são alimentados no Esus e transferido para o Sisvan.
O Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional (SISVAN) foi regulamentado como
atribuição do Sistema Único de Saúde (SUS), por meio da Portaria nº 080-P, de 16 de
outubro de 1990, do Ministério da Saúde e da Lei nº 8080/ 1990, capítulo I, artigo 6º,
inciso IV – Lei Orgânica da Saúde.
Observa-se que os profissionais da enfermagem reconhecem a importância do SISVAN,
mas que seu funcionamento encontra obstáculos quanto às condições de infraestrutura
(dificuldade na informatização e conexão), recursos humanos (sobrecarga de trabalho
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da equipe de enfermagem e profissionais especializados na área) e logística (manuseio
do sistema de informação e falta de adesão dos usuários). Os problemas operacionais
refletem no funcionamento do SISVAN, por isso é necessário que o sistema gestor
invista em estratégias com a finalidade de ampliar e qualificar a vigilância alimentar e
nutricional.
De acordo com o sistema temos os seguintes dados nutricionais referente ano de 2021:
Fase da Vida: criança de 0 a 5 anos
Peso muito
baixo para idade

Peso baixo
para idade

Peso adequado
ou Eutrófico

Peso elevado
para Idade

Total

1,11%

3,02%

84,74%

11,13%

629

Fase da Vida: adolescente
Magreza
acentuada

Magreza

Eutrofia

Sobrepeso

Obesidade

Obesidade
Grave

Total

0,74%

2,80%

57,91%

22,98%

11,37%

4,20%

1.214

Fase da Vida: adulto
Baixo Peso

Adequado
ou
eutrofico

Sobrep
eso

Obesidade
Grau I

Obesidade
Grau II

Obesidade
Grau III

Total

1,53%

23,65%

38,71%

23,06%

9,18%

3,88%

850

2.1.8 Tuberculose
O Programa Nacional de Controle da Tuberculose está integrado na rede de Serviços de
Saúde. É desenvolvido por intermédio de um programa unificado, executado em conjunto
pelas esferas federal, estadual e municipal. Está subordinado a uma política de
programação das suas ações com padrões técnicos e assistenciais bem definidos,
garantindo desde a distribuição gratuita de medicamentos e outros insumos necessários
até ações preventivas e de controle do agravo. Isto permite o acesso universal da
população às suas ações.
A tuberculose ainda é um sério problema da saúde pública reconhecido pelo governo
brasileiro. Portanto, em razão de propósitos de suas políticas públicas, assumiu
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compromissos com seus cidadãos e com a comunidade internacional de controlar sua
evolução, procurando reduzir sua prevalência na população.
O programa visa reduzir a morbidade, mortalidade e transmissão da TB; aperfeiçoar a
vigilância epidemiológica para aumentar a detecção de casos novos, aumentar a cura e
diminuir o abandono de tratamento; desenvolver ações educativas em saúde,
enfocando a promoção, prevenção, assistência e reabilitação da saúde; capacitar os
profissionais que atuam no controle e prevenção da TB; prevenir o adoecimento por TB
nos infectados por meio da quimioprofilaxia e nos não infectados por meio da vacina;
manter a cobertura adequada de vacinação de BCG; ampliar as atividades de coinfecção TB e HIV; realizar diagnóstico, acompanhamento e teste de sensibilidade às
drogas usadas no tratamento da tuberculose, desenvolvidas pelos laboratórios.
Em Maracaju, foram notificados entre os anos 2017 e 2021, 61 pessoas, conforme
abaixo no período, maior prevalência de casos no sexo masculino, mais de 10% dos
pacientes notificados abandonaram o tratamento, e obtivemos cura em metade dos
pacientes.
2017

2018

2019

2020

2021

Total

Número de casos

10

8

18

11

14

61

Gênero masculino

9

6

11

9

14

49

Gênero feminino

1

2

7

2

--

12

Cura

3

3

10

5

11

32

Abandono

1

2

--

3

2

8

Transferencia

1

2

4

--

--

7

Dificuldade: encontra-se na adesão de forma adequada ao tratamento; no
engajamento para identificação de novos casos; também não dispor de
recurso financeiro específico destinado a ações do programa.

2.1.9 Programa de Controle da Hanseníase
O Programa Nacional de Controle da Hanseníase do Ministério da Saúde desenvolve um
conjunto de ações que visam orientar a prática em serviço em todas as instâncias e
diferentes complexidades, de acordo com os princípios do SUS, fortalecendo as ações de
vigilância epidemiológica da hanseníase, a promoção da saúde com base na educação
permanente e a assistência integral aos portadores deste agravo.
A hanseníase é uma doença de notificação compulsória em todo o território nacional e de
investigação obrigatória. A atenção à pessoa com hanseníase, suas complicações e
sequelas, deve ser oferecida em toda a rede do Sistema Único de Saúde, de acordo com a
necessidade de cada caso.
Em virtude de não existir proteção específica para a hanseníase, as ações a serem
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desenvolvidas para a redução da carga da doença incluem as atividades de:

• Educação em saúde.
• Investigação epidemiológica para o diagnóstico oportuno de casos.
• Tratamento até a cura.
• Prevenção e tratamento de incapacidades.
• Vigilância epidemiológica.
• Exame de contatos, orientações e aplicação de BCG.

Em Maracaju, foram notificados entre os anos 2017 e 2021, 36 pessoas, conforme abaixo,
mais de 70% de cura frente ao numero total de notificações e o quantitativo de abandono
foi de apenas 01 paciente.
2017

2018

2019

2020

2021

Total

Número de
Casos

09

07

12

03

05

36

Genero
masculino

05

05

07

01

01

19

Genero
feminino

04

02

05

02

04

17

Cura

08

05

07

01

05

26

Abandono

--

01

--

--

--

01

Transferência

01

01

03

01

--

06

Dificuldade: insegurança dos profissionais na avaliação para identificação de novos casos;
adesão dos pacientes ao tratamento adequado.
2.1.10 Programa de Vigilância em Saúde do Trabalhador
A Vigilância em Saúde do Trabalhador compreende uma atuação contínua e sistemática,
ao longo do tempo, no sentido de detectar, conhecer, pesquisar e analisar os fatores
determinantes e condicionantes dos agravos à saúde relacionados aos processos e
ambientes de trabalho, em seus aspectos tecnológico, social, organizacional e
epidemiológico, com a finalidade de planejar, executar e avaliar intervenções sobre esses
aspectos, de forma a eliminá-los ou controlá-los.
A Vigilância em Saúde do Trabalhador compõe um conjunto de práticas sanitárias,
articuladas supra-setorialmente, cuja especificidade está centrada na relação da saúde
com o ambiente e os processos de trabalho e nesta com a assistência, calcado nos
princípios da vigilância em saúde, para a melhoria das condições de vida e saúde da
população.
Em Maracaju, foram notificados como acidentes de trabalho grave, entre 2016 e 2020, 22
pessoas. E, acidente de trabalho com exposição de material biológico nesse mesmo
periodo foram notificados 40 pessoas.
Neste sentido, visando a relação entre ambiente de trabalho e saúde, no mês de fevereiro
de 2022 a Secretaria Municipal de Saúde iniciou um projeto “Cuidando de Quem Cuida”
com os servidores da secretaria com intuito de promover a saúde dos profissionais,
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devido as sobrecargas de trabalho, ansiedade, medos advindos da pandemia que
configuraram um novo cenário nas relações. O projeto é realizado por uma psicóloga e
uma profissional de educação física em todas as unidades de saúde uma vez por
semana, com objetivo de proporcionar um momento de relaxamento e reflexão para o
servidor onde são realizadas dinâmicas, roda de conversa, ginástica laboral, grupos de
escuta terapêutica, entre outros.
2.1.11 Programa de Planejamento Familiar
O planejamento familiar é direito de todo o cidadão e se caracteriza pelo conjunto de
ações de regulação da fecundidade que garanta direitos iguais de constituição,
limitação ou aumento da prole pela mulher, pelo homem ou pelo casal. Em outras
palavras, planejamento familiar é dar à família o direito de ter quantos filhos quiser, no
momento que lhe for mais conveniente, com toda a assistência necessária para garantir
isso integralmente.
Para o exercício do direito ao planejamento familiar, devem ser oferecidos todos os
métodos e técnicas de concepção e contracepção cientificamente aceitos e que não
coloquem em risco a vida e a saúde das pessoas, garantindo a liberdade de opção. O
planejamento familiar baseia-se na Lei nº 9.263, de 12 de janeiro de 1996; Portaria nº
048 de 11 de fevereiro de 1999; Protocolo LARCS SES/MS.
A anticoncepção é oferecida no município de Maracaju por meio
dos métodos de curta duração que são anticoncepcionais orais e
injetáveis; métodos de longa duração, DIU/SIU e Implanom;
métodos definitivos, laqueadura e vasectomia. Conforme quadro
abaixo, podemos ver o quantitativo de métodos de longa duração e definitivos
ofertados no município nos últimos cinco anos.
2017

2018

2019

2020

2021

Total

167

149

215

103

00

634

O ano de 2020 e 2021 foram atipicos em decorrencia da pandemia de Covid – 19, onde
foram suspensas cirurgia eletivas no município o que ocasionou grande quantidade de
pessoas e casais em fila de espera para os métodos de longa duração e definitivos.
2.1.12 Programa Bolsa Família
O Bolsa Família é um programa da Secretaria Nacional de Renda de Cidadania (Senarc),
que contribui para o combate à pobreza e à desigualdade no Brasil. Ele foi criado em
outubro de 2003 e possui três eixos principais: complemento da renda; acesso a direitos;
e articulação com outras ações a fim de estimular o desenvolvimento das famílias. As
famílias beneficiárias que possuem crianças menores de 07 anos e mulheres em idade de
14 a 44 anos deverão ser assistidas por uma Equipe de Saúde da Família ou
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por uma Unidade Básica de Saúde. É fundamental que a equipe de
saúde esclareça à família sobre a sua participação no cumprimento das
ações que compõem as condicionalidades do Programa Bolsa Família,
deixando-a ciente de suas responsabilidades na melhoria de suas condições
de saúde e nutrição, que são as seguintes: acompanhamento do crescimento e
desenvolvimento infantil pela vigilância nutricional, a vacinação para crianças
menores de sete anos e a assistência pré-natal e pós-parto.
No município de Maracaju temos 882 famílias cadastradas no programa de acordo com
dados do CadUnico até o mês de outubro/2021, as famílias são acompanhadas pelo
CRAS – Centro de Referencia Assistência. Desde final do ano de 2021 o programa Bolsa
Família passou a integrar o programa federal Auxilio Brasil, contudo permanecem as
mesmas condicionalidades dentro da politica de saúde.
Dificuldades: cumprimento das condicionalidades, exemplo pesagem das crianças.
2.1.13 Política de Atenção Integral à Saúde da Mulher
A Política de Atenção Integral a Saúde da Mulher se desenvolve por meio de práticas
gerenciais e sanitárias, democráticas e participativas, sob a forma de trabalho coletivo,
com equipes das diferentes áreas, no território delimitado, onde a mulher deve ser
considerada em sua singularidade, complexidade e inserção sociocultural. A atenção à
saúde orienta-se pelos princípios da universalidade, da acessibilidade, da coordenação
do cuidado, do vínculo, da continuidade, da integralidade, da responsabilização, da
humanização, da equidade e da participação social.
Pelo IBGE (2015), temos em media 13.000 mulheres entre 25 a 64 anos, abaixo o
resultado dos últimos 04 anos das mulheres que realizaram o citopatológico.
Ano

2017

2018

2019

2020

2021

Numero Coletas

1510

1747

1995

1135

1959

Razão de exames população
residente x população mesma faixa etária
25 a 64 anos

0,49

0,57

0,65

0,37

0,57

Foram solicitadas nos últimos 05 anos 979 exames de mamografias pelo SUS via Sistema
de Regulação – Sisreg, sendo realizadas no município de Campo Grande, ainda temos
alguns exames que foram feitos em parceria com Carreta Cassems/Hospital do Amor e
Projeto Onça Pintada.
2.1.14 Programa de Atenção à Saúde da Criança e do Adolescente
A Saúde da Criança e do Adolescente visa estabelecer as prioridades para a saúde da
população infantil-juvenil promovendo uma interface com diversas políticas sociais e
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iniciativas da comunidade, a fim de melhorar a qualidade de vida e garantir os direitos da
criança, do adolescente e sua família. Questões relativas ao nascimento saudável, aleitamento
materno e alimentação saudável, crescimento e desenvolvimento, imunizações, prevenção,
cuidado à criança doente e vigilância da mortalidade infantil e fetal são algumas das
prioridades.
O acompanhamento do crescimento e desenvolvimento faz parte da avaliação integral à saúde
da criança, propiciando o desenvolvimento de ações de promoção da saúde, de hábitos de vida
saudáveis, vacinação, prevenção de problemas e agravos à saúde e cuidados em tempo
oportuno.
No município de Maracaju, conforme Estimativa Preliminar Elaborada pelo Ministério da Saúde
(2022) temos uma população de crianças e adolescentes (0 a 17 anos) de mais de 14.000
pessoas.
Um dos principais exames para diagnóstico precoce realizado em recém nascido, o teste do
pezinho é de extrema importância para saúde da criança. Segue abaixo relatório de testes do
pezinho realizados no município de Maracaju nos últimos 05 anos:

Ano

Número de testes

Nascidos vivos

Proporção

2017

644

791

81%

2018

680

779

87%

2019

668

821

81%

2020

640

723

88%

2021

619

714

86%

No teste do pezinho sempre é priorizado as coletas em tempo hábil do 3° ao 5° dia de vida, sendo assim
algumas coletas vão sem cartão SUS e sem registro de nascimento, somente no nome da mãe e por esse
motivo perdem de ser lançadas no sistema. Portanto o número de coletas de teste do pezinho
possivelmente possui divergência entre numero real e o que está no relatório do Esus.
Em relação aos adolescentes seguimos as diretrizes do Ministério da Saúde adaptadas às
necessidades identificadas no município de Maracaju. Seu objetivo é promover a saúde da população
adolescente com a oferta de serviços que atendam integralmente suas necessidades, e de parcerias com
instituições onde o adolescente está inserido, identificando vulnerabilidades e garantindo proteção e
recuperação da saúde.
Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), por meio do relatório de Estatísticas do
Registro Civil, em 2018 nasceram 432.460 bebês de mães adolescentes, o que representou 14,94% de
todos os nascimentos no país. Observamos no quadro abaixo que em Maracaju, nos anos de 2017 e 2018,
tivemos um índice bastante alto de gravidez na adolescência , e que vem diminuindo a partir de 2019,
devido a trabalho conjunto realizado pelas equipes de Saúde, agentes comunitários de saúde, PSE e a
interface de outras politicas publicas.
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Gravidez na adolescência entre as faixas etárias 10 a 19 anos
Ano

Total

Proporção

2017

144

18,20

2018

151

19,38

2019

130

15,83

2020

104

14,38

2021

111

15,55

2.1.15 Educação em Saúde, Educação
Continuada e Permanente
Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), entende-se como Educação em Saúde
a combinação de ações e experiências de aprendizado planejado com o intuito de
habilitar as pessoas a obterem conhecimento sobre fatores determinantes e
comportamentos de saúde. A educação em saúde constitui um elo de saberes e práticas
voltadas para a prevenção de doenças e promoção da saúde propiciada pelos
profissionais de saúde, atingindo a vida diária das pessoas e da comunidade.
A apreensão do processo saúde-doença como expressão das condições objetivas de
vida, isto é, como resultante das condições de “habitação, alimentação, educação, renda,
meio ambiente, trabalho, transporte, emprego, lazer, liberdade, acesso e posse da terra
e acesso a serviços de saúde”, descortina a saúde e a doença como produções sociais,
passíveis de ação e transformação, e aponta também para um plano coletivo e, não
somente individual de intervenção.
Educação continuada envolve as atividades de ensino após a graduação, possui duração
definida e utiliza metodologia tradicional, tais como as pós-graduações, enquanto a
educação permanente estrutura-se a partir de dois elementos as necessidades do
processo de trabalho e o processo crítico como inclusivo ao trabalho
Maracaju sempre busca por avanços em educação nas três situações, visando sempre à
melhoria pessoal/profissional e para a população. As capacitações foram organizadas
conforme a demanda e atualizações disponibilizadas pelo município e Estado. Em 2020 e
2021 a maioria das capacitações foram on-line, devido à pandemia da Covid 19. Um processo novo que aprendemos a utilizar, porém mesmo sendo uma ferramenta
de fácil acesso aos profissionais e permitindo a interação de pessoas em diversos locais
ao mesmo tempo nem sempre se mostrou efetiva devido baixa qualidade da conexão de
internet, dispersão ocasionada pelo ambiente e dificuldade no uso das tecnologias.
Mas, temos carência em especializações que atendam a necessidade das novas
demandas, como: cuidados paliativos; assistência ao idoso; pessoas com necessidades
especiais; deficiências; transtorno global do desenvolvimento, entre outros.
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Desde 21/12/2018 a Prefeitura Municipal por meio do Decreto 436/2018 implantou o
“Adicional de Qualificação”, promovendo aumento salarial conforme grau de
escolaridade, o que incentivou muito os trabalhadores a se capacitarem e se
atualizarem.
2.1.16 Vigilância Epidemiológica
A Vigilância Epidemiológica é definida pela Lei n° 8.080/90 como “um conjunto de
ações que proporciona o conhecimento, a detecção ou prevenção de qualquer
mudança nos fatores determinantes e condicionantes de saúde individual ou coletiva,
com a finalidade de recomendar e adotar as medidas de prevenção e controle das
doenças ou agravos”. O objetivo principal é fornecer orientação técnica permanente
para os profissionais de saúde, que têm a responsabilidade de decidir sobre a
execução de ações de controle de doenças e agravos, tornando disponíveis, para esse
fim, informações atualizadas sobre a ocorrência dessas doenças e agravos, bem como
dos fatores que a condicionam, numa área geográfica ou população definida. E ainda,
constitui-se importante instrumento para o planejamento, a organização e a
operacionalização dos serviços de saúde, como também para a normatização de
atividades técnicas afins. A vigilância Epidemiológica é abrangente, envolve ações
tanto de controle de Doenças Transmissíveis e de agravos e Doenças não
transmissíveis.
A principal ferramenta de trabalho da VE é a informação. É com base na informação
que as ações são desencadeadas. Por esse motivo, a VE é caracterizada pelo tripé
Informação – Decisão – Ação. A adequada coleta de dados é fundamental para
garantir a qualidade da informação. Os dados são gerados nas diversas unidades de
Saúde Pública, privadas e filantrópicas (ambulatórios, clínicas, hospitais, UBS,
consultórios), onde ocorre o evento sanitário. Uma das principais fontes para o
fornecimento de dados é a notificação compulsória mediante formulário do Sistema
Nacional de Agravos de Notificação (Sinan).
Dificuldades: Na maioria das unidades notificantes, as notificações são preenchidas de
forma incorreta, com dados incompletos, principalmente no que diz respeito aos
aspectos de identificação do caso notificado (endereço, ponto de referência, telefone,
CNS, dados clínicos e epidemiológicos, tratamento atual, e encerramento) e outras
informações importantes sobre a dimensão geográfica do Município, que facilitam a
localização dos domicílios no ato da investigação epidemiológica, dos bloqueios
vacinais e das visitas domiciliares.
2.1.17 Vigilância Sanitária
Vigilância sanitária é um conjunto de ações capaz de eliminar, diminuir ou prevenir
riscos à saúde e de intervir nos problemas sanitários decorrentes do meio ambiente,
da produção e circulação de bens e da prestação de serviços de interesse da saúde,
abrangendo: o controle de bens de consumo que, direta ou indiretamente, se
relacionem
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com a saúde, compreendidas todas as etapas e processos, da produção ao consumo; e
o controle da prestação de serviços que se relacionam direta ou indiretamente com a
saúde.
Alvará Sanitário: toda atividade passível de licenciamento sanitário (alto, médio e risco
sanitário condicionado) deve requerer o alvará sanitário no departamento devido a
peculiaridade de cada atividade. Posteriormente, os fiscais vão in loco para realizar a
fiscalização e entrega do mesmo estando o estabelecimento dentro dos parâmetros e
exigências legais, caso contrário é confeccionado notificação com prazo para
adequações.
Exemplos: Hipermercados, Supermercados, Casas de Carnes, Clínicas Médicas,
Clínicas Odontológicas, Clínicas de Fisioterapia, UBS, ESF, Hospitais, Drogarias e/ou
Farmácias, Academias, Clínicas de Diagnósticos por Imagem.
Estabelecimento de Saúde: preconiza-se as boas práticas dos serviços de saúde,
cobrando condições higiênico-sanitárias adequadas, mensurando áreas estruturais
(físicas), fluxos de procedimentos e atendimentos, controle do plano de gerenciamento
de resíduos sólidos de saúde, esterilização e limpeza de materiais contaminados,
certidão de regularidade perante
os órgãos competentes (CRM,
CRMV, CRO), procedimentos
operacionais padrões, entre
outras situações encontradas
no ato fiscalizatório.
Alimentos: preconiza-se boas práticas para serviços de alimentação, cobrando
condições higiênico-sanitárias das áreas estruturais (físicas), fluxo de produção e/ou
armazenamento evitando contaminações cruzadas, asseio dos manipuladores, carteira
de manipulação para os colaboradores diretamente ligados a manipulação, fiscaliza-se
data de validade, conservação, armazenamento de produtos destinados a venda e suas
matérias primas, controle de pragas, plano de gerenciamento de resíduos, entre outras
situações encontradas no ato fiscalizatório.
Coletas de Alimentos: Realiza-se periodicamente coleta de alimentos nos programas
municipais (Linguiça de Maracaju, SIMPAF), para comprovação da qualidade dos
mesmos; Realiza-se coletas dos programas estaduais seguindo o cronograma da VISA
estadual;
Conforme demanda, pode ser realizada coleta
de alimentos em
características higiênico-sanitárias visivelmente irregulares para monitoramento da
mesma. Coletas de Água: Realizam-se coletas periódicas de água segundo pactuação
com programa estadual VIGIAGUA/SISAGUA avaliando a qualidade da água utilizada
pela população, postos de coletas: Unidades de Saúde, Hospital, Escolas,
Estabelecimento de Manipulação de Alimentos, etc. Conforme demanda, podem ser
realizadas coletas de água com características higiênico-sanitárias visivelmente
irregulares para monitoramento da mesma.
Atendimento de demandas de Órgãos Públicos como Ministério Público, Policia Civil,
Policia Militar: Acompanhamento de queima de entorpecentes, acompanhamento de
atividades pertinentes como fiscalização de abigeato além de atendimento a
reclamações, denúncias ligadas aos órgãos acima citados.
Segue quadro com quantitativo de atividades realizadas no município nos últimos
cinco anos:
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ITEM

TIPOS DE ATIVIDADES

1

SERVIÇOS DE BAIXA E MÉDIA COMPLEXIDADE: Inspeção, fiscalização e
vistorias de empresas que tenham como atividade a fabricação,
manipulação, serviços e comercialização:

1.1

DEPOSITO DE ALIMENTOS

1.1.1

2017

2018

2019

2020

2021

Inspeção, fiscalização de empresas que tenham como ramo de atividade a
fabricação, manipulação e comercio de produtos alimentícios.

167

249

172

68

164

1.1.2

Notificação, Apreensão de produtos de empresas que tenham como ramo de
atividade a fabricação, manipulação e comercio de produtos alimentícios.

179

165

436

360

384

1.2

DEPOSITO DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS

1.2.1

Inspeção, fiscalização de empresas que tenham como ramo de atividade o
comercio de defensivos agrícolas.

11

15

19

15

16

1.2.2

Notificação, Apreensão de produtos de empresas que tenham como ramo de
atividade o comercio de defensivos agrícolas.

1.2.3

OUTROS DEFENSIVOS AGRÍCOLAS: raticidas, repelentes etc para uso como
desinfetante/saneante domissanitário;

1

4

4

1

5

1.3

DEP. MEDICAMENTOS/DROGAS/INSUMOS FARMACEUTICOS

1.3.1

Inspeção, fiscalização de empresas que tenham como ramo de atividade o
comercio de produtos farmacêuticos.

33

40

31

16

28

1.3.2

Notificação, Apreensão de produtos de empresas que tenham como ramo de
atividade o comercio de produtos farmacêuticos.

1.839

2.011

3013

7.745

5.111

1.3.3

Notificação Escala de Plantões Farmacêuticos

851

929

957

1.142

1.262

1.4

UNIDADES DE SAÚDE SEM PROCEDIMENTO INVASIVO

1.4.1

Inspeção e Fiscalização em Laboratórios de análises clinicas, consultórios
Médicos e Odontológicos, Postos de Saúde, Clinicas de Fisioterapia, Casa de
Massagens e congêneres.

1.356

1.142

1.363

1.512

4.830

1.4.2

Inspeção e Fiscalização em Institutos de Beleza sem responsabilidade
técnica (Manicuro, Pedicuro e congêneres)

9

17

40

12

13

1.4.3

Coleta e Inutilização de resíduos de saúde e alimentícios
(Farmacêuticos/Hospitalares/congêneres/Mercados etc).

192

216

217

216

298

1.4.4

Fiscalização e Inspeção Sanitária em Cemitério, Necrotério e Crematório.

1

3

2

2

4

1.4.5

Fiscalização e Inspeção Sanitária em lojas de produtos veterinários Petshop
e congêneres

14

9

23

6

326

1.4.6

Fiscalização e Inspeção Sanitária em cerealistas e Cooperativas Agricolas

13

8

12

10

15

1.5

PRODUTOS CASEIROS

1.5.1

SABÕES, SABONETES E DETERGENTES: sabões e detergentes na forma pó e
líquida para uso industrial e doméstico; suavizantes de tecidos; sabonetes;

1.6

ESTABELECIMENTO DE ENSINO PUBLICO E PRIVADO

1.6.1

Fiscalização e Inspeção em estabelecimentos de ensino e Auto-escola

19

24

1.6.2

Fiscalização e Inspeção emCreches/ciei

8

6

1

9

14

74

1

8
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ITEM

TIPOS DE ATIVIDADES

1.7

INSPEÇÃO SANITARIA LOCAIS DE USO PUBLICO / RESTRITO

1.7.1

2017

2018

2019

2020

2021

Fiscalização e Inspeção sanitária em locais de uso público e em clubes de
lazer

7

10

8

10

20

1.7.2

Fiscalização e Inspeção sanitária em habitações unifamiliar ou coletiva

1

3

1.7.3

Fiscalização e Inspeção Sanitária em Hotéis, Motéis e Congêneres.

2

7

1.7.4

Fiscalização e Inspeção Sanitária em Estações Rodoviárias e Ferroviárias

1.7.5

Fiscalização e Inspeção Sanitária em estabelecimentos penais (Cadeia
Pública)

1.7.6

I.L.P.I – (Instituição de Longa Permanência para Idosos)

13

1.7.7

Fiscalização em transporte de alimentos (veículos)

3

1.8

COLETA DE AMOSTRA DE PRODUTOS E SUBSTANCIAS

1.8.1

Coleta de água para monitoramento da qualidade para o consumo humano

170

154

1.8.2

Coleta de produtos alimentícios para analises laboratoriais para o
monitoramento da qualidade

152

1.9

PALESTRAS – EDUCAÇÃO/COMUNICAÇÃO EM VISA

1.9.1

Realização de palestras educativas e preventivas na área de saúde pública

1.9.2

Treinamento/Capacitação de servidores Visa

4
4

6

1

6
1
1

12

13

19

11

179

180

212

113

135

103

113

5

18

25

7

3

7

2

2
1

10

Diminuição significativa no ano de 2020 se dão aos seguintes fatores: ano pandêmico, as ações da
vigilância foram voltadas prioritariamente para combate da COVID-19.Em 2019 foi criada a Lei
13.874 e a Resolução 51 tratando da liberdade econômica e classificando atividades em ALTO,
MÉDIO E BAIXO risco sanitário, sendo assim algumas atividades econômicas no ramo de alimentos
antes licenciáveis não tem mais a exigência de alvará sanitário.
O aumento nas notificações descritas nos itens 1.3.2 e 1.4.1 se dá ao fato de que várias resoluções
específicas da ANVISA nesses dois últimos anos foram direcionadas para a área da saúde,
aumentando assim consideravelmente as ações principalmente notificações sobre medicamentos e
ações de combate a COVID-19.
Quanto à fiscalização e inspeção sanitária em lojas de produtos veterinários petshop e congêneres, o
aumento exacerbado e resultado de um trabalho de fiscalização onde fora encontrado vários
produtos vencidos, alguns já fora da área de venda, porém recolhido por não estar em
armazenamento adequado e após apreensão destinado para incineração.
O aumento da fiscalização e inspeção em estabelecimentos de ensino e auto-escola é reflexo da
volta as aulas e também reabertura de academias e similares, todos passaram por fiscalizações
sobre os protocolos de biossegurança.
Quanto ao Licenciamento Sanitário de estabelecimentos de serviços de alimentação, houve uma
diminuição significativa no ano de 2020 se dão aos seguintes fatores: ano pandêmico a vigilância
ficou com suas ações voltadas prioritariamente para o combate da COVID – 19. Em 2019 foi criada a
Lei 13.874 e a Resolução 51 tratando da liberdade econômica e classificando atividades em alto,
médio e baixo risco sanitário, sendo assim algumas atividades econômicas no ramo de alimentos
antes licenciáveis não tem mais a exigência de alvará sanitário.
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O aumento das inspeções sanitárias de estabelecimentos de serviços
de alimentação e de hospitais se deve exclusivamente por não ser
mensurado anos anteriores, essa atividade estava inserida em outro
item, aqui engloba fiscalizações, notificações, apreensões.

ATIVIDADES

2017

2018

2019

2020

2021

Inspeção dos estabelecimentos sujeitos a Vigilância Sanitária

4208

4262

5607

9684

11738

Licenciamento dos estabelecimentos sujeitos a Vigilância Sanitária

156

192

179

121

160

Inspeção Sanitária de estabelecimentos de serviços de alimentação

240

286

399

294

442

Licenciamento Sanitário de estabelecimentos de serviços de alimentação

120

124

136

50

68

Atividade educativa para a população

1

12

19

1

1

Atividade Educativa para o Setor regulado

4

6

6

0

1

Laudo de análise laboratorial do programa de monitoramento de alimentos
recebidos pela Vigilância Sanitária

170

154

179

180

212

Laudo de análise laboratorial do programa de monitoramento de alimentos
recebidos pela Vigilância Sanitária

152

113

135

94

126

Recebimento de Denuncias/Reclamações

34

41

19

29

53

Atendimento a Denuncias/Reclamações

22

21

13

16

33

Instauração de processo administrativo sanitário

40

5

2

1

0

Conclusão de processo Administrativo Sanitário

35

0

0

0

0

Cadastro de estabelecimentos sujeitos a Vigilância Sanitária

16

14

0

0

0

Inspeção Sanitária de Instituição de Longa Permanência para Idosos

1

11

12

15

14

Licenciamento Sanitário de Instituições de Longa Permanência para idosos

-

1

0

1

0

Inspeção Sanitária de hospitais
Inspeção dos estabelecimentos sujeitos a Vigilância Sanitária

38
4208

4262

5607

9684

11738

Aqui engloba toda ação de vigilância sanitária, fiscalização, notificação, apreensão,
inutilização e orientação. O aumento é reflexo dos fiscais no comércio atrelado a
inúmeras ações devido a pandemia. O ano de 2021 dá-se também a cronogramas de
fiscalizações atrelados a programa da JUCEMS através da REDE SIMPLES onde aos
poucos conseguimos identificar locais para serem fiscalizados.
Dificuldades: Necessidade de um sistema integrado, hoje, praticamente toda a
documentação é realizada manualmente.
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2.1.18 Vigilância em Zoonoses
É o órgão responsável pelo controle de doenças e agravos transmitidas por animais
sinantrópicos e domésticos, através do controle de doenças em cães e gatos com as
vacinações permanentes. As principais doenças são:
1. Leishmaniose - Os testes são solicitados por livre demanda pelo telefone ou
atendimento ao público do departamento. A veterinária vai até o local onde o animal
se encontra, para realizar a coleta de material. No momento da coleta o ambiente é
avaliado, a limpeza do quintal, os cuidados com o animal. Também é nesse momento
que o tutor é orientado com as formas de prevenção da doença, onde além dos
cuidados com o ambiente, também tem a vacinação dos animais, utilização de
repelentes específicos para flebotomíneos, instalação de telas antimosquito no canil
e nas portas e janelas. Caso o teste rápido seja positivo, o material coletado é
centrifugado e enviado para o LACEN em Campo Grande, para a realização de exame
sorológico, podendo demorar até 30 dias para o recebimento do resultado. Quando
o resultado do exame sorológico é reagente, o proprietário é informado. Caso ele
não opte pelo tratamento com acompanhamento de médico
veterinário particular, o departamento encaminha o cão para
eutanásia em clínica particular, custeado pela Secretaria de
Saúde. O proprietário tem a opção de agendar o melhor horário
na clínica para levar seu animal. Nos últimos 2 anos foram
realizados no município 80 testes rápidos e 30 amostras foram encaminhas para
sorológico.
2. Raiva - A vacinação da zona urbana é feita em 2 etapas. A vacinação casa a casa
para pessoas de mobilidade reduzida, idosos, acamados e tutores que possuam
animais grandes e bravos, que não são facilmente controlados podendo oferecer
riscos fora dos limites de casa. E a vacinação em 30 pontos fixos, distribuídos
demograficamente em todos os bairros, facilitando o acesso. A vacinação da zona
rural é feita nas comunidades rurais onde a Secretaria de Saúde atua. A população
do município é estimada em 8 mil cães e 2 mil gatos. A cobertura vacinal no ano de
2021 foi 44,1% para cães e 17,1% para gatos, ficando mais de 6 mil animais sem
informação se tomaram vacina em clinica particular ou não.
Dificuldades - Mapeamento das regiões de maior incidência da doença
(leishmaniose); veiculo próprio para transporte de animal doente e alcance vacinal
rural; estrutura física adequada; falta de informatização de dados; falta de
notificações realizadas pelas clinicas particulares.
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2.1.19 Controle de Vetores
O Departamento Municipal de Controle de Vetores é responsável pelo controle de
animais que veiculam mecanicamente doenças de grande importância para a saúde
pública (vetores). No município de Maracaju conta com o seguinte quadro funcional: 1
Coordenador, 1 Administrativo, 1 digitadora de sistemas e laboratorista e 31 agentes
de endemias divididos nas funções:
03 Supervisores de Campo;
02 Equipe de educação em Saúde e Mobilização Social;
02 Equipe de Apoio, Bloqueio de casos e Visitas em Pontos Estratégicos;
01 na Unidade de Vigilância de Zoonoses;
22 na Visita Domiciliar casa a casa;
01 em afastamento por licença médica.
O Departamento conta com uma frota de 04 veículos (sendo 1 emprestado pela
Secretaria Estadual de Saúde) e 3 Motocicletas que são utilizadas pelos supervisores de
campo.
São atividades inerentes ao Departamento Municipal de Controle de Vetores de
Maracaju:
1. Realizar estudos e levantamentos entomológicos no Município;
2. Promover a educação ambiental da população, através de palestras, visitas e de
orientações com vistas à prevenção de doenças transmitidas por vetores e à
proteção e preservação da saúde;
3. Avaliar a densidade larvária do Aedes aegypti, realizar identificação de larvas e
determinar o Índice de Breteau do município;
4. Cadastrar, visitar periodicamente e realizar controle do Aedes aegypti nos imóveis
cadastrados como Pontos Estratégicos, efetuando controle mecânico, tratamento
focal e perifocal;
5. Executar atividades casa a casa, visitando todos os imóveis do município e
efetuando controle mecânico, com utilização de larvicidas ou medidas alternativas;
6. Realizar bloqueio de casos suspeitos e/ou confirmados de Dengue, realizando
controle mecânico, tratamento focal e perifocal com a aplicação de inseticida nos
imóveis circunscritos à área do bloqueio;
7. Sensibilizar a comunidade para a questão do combate aos vetores, atuando junto a
associações de moradores de bairros, escolas e outras sociedades civis e/ou
comunitárias;
8. Reduzir o número de recipientes criadouros de vetores, realizando arrastões e/ou
mutirões no município conforme situação epidemiológica;
9. Consolidar os dados entomológicos do município.
Segue o número de ciclos de controle vetoral da dengue:
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Ano

Número de ciclos que atingiram mínimo de 80% de cobertura
de imóveis visitados para controle vetorial da dengue

2017

05

2018

05

2019

04

2020

04

2021

04

Dificuldades: As maiores dificuldades encontradas são: o quantitativo de agentes de endemias
insuficientes para as atividades que devem ser executadas no controle de vetores; a falta de
produtividade ou gratificação para função de Supervisor de Área; estrutura física inadequada, pois
além de ser um prédio com instalações precárias, não acomoda corretamente o quantitativo de
servidores que trabalham no setor; frota veicular sucateada e insuficiente, apenas 1 está em
condições de viajar (fazer as supervisões no Distrito de Vista Alegre ou buscar inseticidas em Campo
Grande), as 3 motocicletas utilizadas pelos supervisores estão deterioradas pelo tempo de uso
(XLR- 1998 / Honda Cargo-1998 / YBR-2007).
2.1.20 Assistência Farmacêutica
A Assistência Farmacêutica está dividida em três esferas: Componente Básico, Componente
Estratégico e Componente Especializado.
Na esfera do Componente Básico o ciclo apresenta 6 etapas, sendo estas apresentadas a seguir:
A Seleção é determinada a partir das necessidades epidemiológicas do município, onde é atualizada
anualmente a REMUME – Relação Municipal de Medicamentos Essenciais e nesta etapa também
entra os Protocolos Clínicos elaborados pela COTAF – Comissão Técnica de Assistência
Farmacêutica, direcionados para atendimento da população alvo.
Os materiais hospitalares são selecionados de acordo com a solicitação dos profissionais de
enfermagem mediante a necessidade e especificações pré estabelecidas.
A Programação é baseada no consumo médio mensal de acordo com a rotatividade do estoque afim
de não ocorrer interrupção do abastecimento e o acesso ao medicamento e materiais. A
sazonalidade dificulta a previsão correta devido à variação das prescrições.
A Aquisição é um conjunto de procedimentos feitos para efetivar o processo de compra dos
medicamentos e materiais, de acordo com a programação estabelecida. A grande dificuldade
encontrada neste processo é a demora da execução de todo o trâmite licitatório, tendo em vista que
o setor competente na esfera municipal atende a demandas de todas as secretarias municipais.
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O Armazenamento consiste em procedimentos técnicos e administrativos que buscam
garantir as condições adequadas de recepção, armazenamento, conservação e de um
controle de estoque eficaz, bem como garantir a disponibilidade dos medicamentos e
materiais em todos os locais de atendimento ao usuário. A dificuldade encontrada é no
espaço suficiente para correto para executar a armazenagem de todo material necessário.
A Distribuição é o processo de entrega dos medicamentos e materiais às unidades de
saúde em quantidade, qualidade e tempo oportuno. Esta etapa deve assegurar rapidez e
segurança na entrega, além de eficiência no controle e informação.
A Utilização é a etapa que envolve a análise da prescrição médica para ser realizada a
dispensação buscando garantir a entrega do medicamento correto ao usuário, na dosagem
e quantidade prescrita, com instruções suficientes para seu uso correto e seu
acondicionamento, de modo a assegurar a qualidade do produto.
Na esfera do Componente Estratégico refere-se a um conjunto de medicamentos e
produtos, cuja responsabilidade pelo financiamento e/ou aquisição é do Ministério da
Saúde. Estão contemplados os seguintes grupos: Diabetes - insulina; Saúde da Mulher;
Tuberculose e Hanseníase; Hepatites Virais e de Combate ao Tabagismo.
Exemplo do fluxo segue da seguinte forma: Saúde da Mulher é realizado programação de
consumo trimestral de acordo com a solicitação da SES e o recebimento também segue
trimestral, ficando a CAF responsável na programação, recebimento, armazenamento e
distribuição e não há até o momento dificuldades encontradas. Tuberculose/Hanseníase é
solicitado mensalmente de acordo com o consumo e relatório do mês anterior, elaborado
pela Coordenadora do Programa, ficando a CAF responsável na programação, recebimento,
armazenamento e distribuição e a dificuldade é trabalhar sem estoque reserva para novos
casos eventuais. Insulinas é realizado programação de consumo trimestral de acordo com
a solicitação da SES e o recebimento é mensal, ficando a CAF responsável na programação,
recebimento, armazenamento e distribuição e a dificuldade encontrada é na quantidade
fornecida, que não supre a demanda mensal dos paciente mesmo com a programação
sendo realizada de acordo com nossa demanda correta. Hepatites Virais é solicitado
mensalmente de acordo com os pacientes cadastrados, ficando a CAF responsável,
recebimento, armazenamento e distribuição sem dificuldades neste processo. Tabagismo a
CAF fica responsável pelo recebimento, armazenamento e utilização.
Na esfera do Componente Especializado realizamos a intermediação entre os pacientes de
Maracaju e o Componente Especializado da Assistência Farmacêutica – CEAF (Casa da
Saúde), regulamentado pela Portaria GM/MS nº 2.981, de 26 de novembro de 2009 que
compete ao tratamento de doenças raras/baixa prevalência, e doenças prevalentes com
indicação de uso de medicamento de alto valor unitário ou que, em caso de uso crônico ou
prolongado definido por Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas (PCDT) por meio das
diferentes linhas de cuidado.
O fluxo dessa demanda segue um padrão definido a nível nacional. A CAF é responsável
pela orientação, captação dos processos, inserção no sistema Sismedex, retirada da
remessa mensalmente na Central de Distribuição, conferência, armazenamento, gestão de
estoque e dispensação.
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Na Judicialização de Medicamentos a CAF é responsável pela aquisição mediante
demandas judiciais destinadas ao Município de Maracaju, armazenamento, gerenciamento
de estoque e dispensação, no ano de 2021 foram feitos em média 50 atendimentos/mês de
demandas judiciais com dever municipal de fornecimento e em média de 35
atendimentos/mês de demanda judiciais com dever estadual de fornecimento.
A CAF também realiza a dispensação de fraldas e descartáveis e fórmulas nutricionais
mediantes saúde médico e nutricional, conforme protocolo municipal, neste último ano
(2021) foram atendidos cerca de 151 pacientes com fraldas descartáveis e 47 pacientes
com fórmulas nutricionais.
No município existem 04 farmácias - 03 na área urbana e 01 no distrito de Vista Alegre - e
01 Central de Abastecimento Farmacêutico. A Assistência Farmacêutica realizou nos
últimos cinco anos, conforme dados disponibilizados no sistema Fly Saúde, o seguinte
quantitativo de atendimentos.

Atendimentos

2017

2018

2019

2020

2021

Total

56.703

57.479

68.275

80.940

102.063

365.460

Percebe-se um aumento significativo no numero de atendimentos a partir de 2020, com um
aumento de 26% de 2020 para 2021, sendo importante ressaltar que este aumento se
deve em grande parte a pandemia de Covid-19. As principais dispensações feitas no último
ano (2021) são para tratamento de hipertensão, diabetes, ansiedade e depressão sendo
elas: Losartana Potassica 50mg – 753.000 comprimidos; Metformina 850mg - 447.000
comprimidos; Dipirona Sódica 500mg – 240.000 comprimidos; Amitriptilina 25mg –
199.000 comprimidos; Sertralina 50mg – 197.000 e Azitromicina 500mg mais de 33.000
comprimidos, este último faz-se uma ressalva para sua posologia usual que é de 5cpr por
paciente estimando então 6.700 dispensas apenas dessa medicação. Também foram
realizadas fornecimento de medicamentos oncológicos a 20 pacientes.
Dificuldades: Não há disponível quantitativo de medicamentos descartados por desuso ou
vencimento, por pacientes, nas farmácias do município, os mesmos são apenas
encaminhados ao setor de Vigilância Sanitária para descarte.
2.1.21 Saúde Mental
A rede de saúde mental do município conta com 01 CAPS – Centro de Atenção Psicossocial,
01 profissional de saúde mental que atende ambulatório e 10 psicólogos. No ano de 2021
foram realizadas 3.433 consultas em saúde mental – ambulatório na zona urbana e 211, a
partir do mês de junho, no Distrito de Vista Alegre. Sendo as principais patologias
atendidas no ambulatório de saúde mental ansiedade e depressão. Foram realizadas no
últimos cinco anos 14.975 atendimentos em psicoterapia e 130 internações psiquiátricas
que foram solicitadas via sistema de regulação ou por convenio com clinicas/comunidades
terceirizadas. Segue abaixo o quantitativo anual de atendimentos psicológicos e
internações.
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Ano

2017

2018

2019

2020

2021

TOTAL

Atendimento
Psicológico

1.231

1.153

3.581

3.442

5.568

14.975

Internação
Psiquitrica

18

44

50

17

01

130

2.1.22 Centro de Atenção Psicossocial
O Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) foi regulamentado pela Portaria nº 336/GM,
de 19 de fevereiro de 2002 e integra a rede do Sistema Único de Saúde, o SUS. Essa
portaria reconheceu e ampliou o funcionamento e a complexidade dos CAPS.
As pessoas atendidas no CAPS são aquelas que apresentam intenso sofrimento
psíquico, que lhes impossibilita de viver e realizar seus projetos de vida. São,
preferencialmente, pessoas com transtornos mentais severos e/ou persistentes, ou
seja, pessoas com grave comprometimento psíquico, incluindo os transtornos
relacionados às substâncias psicoativas (álcool e outras drogas) e também crianças e
adolescentes com transtornos mentais, oferecendo cuidados clínicos e de reabilitação
psicossocial, com o objetivo de evitar as internações e favorecendo o exercício da
cidadania e da inclusão social dos usuários e de suas famílias.
No município de Maracaju o CAPS foi inaugurado no dia 29 de Março de 2019, com
equipe multiprofissional realizando atendimento de segunda a sexta das 07h00min as
11h00min e das 13h00min as 17h00min. Para ser atendido pode se procurar
diretamente o serviço, ser encaminhado pelo programa de saúde da família ou por
qualquer setor de atendimento. No primeiro contato é feito o acolhimento com objetivo
de compreender a situação, de forma mais abrangente possível e iniciar um vínculo
terapêutico e de confiança com os profissionais. A partir dai, irá se construir uma
estratégia ou um projeto terapêutico para cada usuário, caso essa pessoa não queira
ou não possa ser beneficiada com o trabalho oferecido no CAPS, ela deverá ser
encaminhada para outro serviço de saúde mais adequado para sua necessidade.
Desde 2019, os atendimentos foram os seguintes:
Infantil de 02 a 12 anos : 58 crianças
Adolecentes de 13 a 17 anos: 113 adolescentes
Adultos acima de 18 anos : 374 adultos
Em acompanhamento regular médico 388 pacientes
Atendimento psicológico: 1.975 e atualmente 60 pacientes estão em atendimento
regular.
A assistência prestada aos usuários do CAPS inclui as seguintes atividades:
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• Atendimento individual (medicamentoso psicoterápico de orientação);
• Atendimento em grupos;
• Oficinas terapêuticas;
• Visitas domiciliares;
• Atendimento à família;
Entre as dificuldades destacam – se:
• Falta de comprometimento da família e do paciente ao tratamento.
• Falta de profissionais.
• Falta de regulamentação do CAPS.
• Dificuldades de locomoção da equipe para realização das visitas.
• Encaminhamentos de pacientes de outros setores sem gravidade de sintomas para
atendimento no CAPS.
• Falta de apoio e contribuição do Corpo de Bombeiros e Polícia Militar para o
atendimento de chamadas de emergência para paciente em surto psicótico.
• Faltam leitos para pacientes com critérios de internação de urgência psiquiátrica.
2.1.23 Assistência Especializada
A rede especializada do município conta com 01 Centro de Especialidades Médicas
– CEM, 01 Centro Radiológico, 01 Centro de Assistência a Saúde – CAS, 01 Sociedade
Beneficente Soriano Correa de Souza (Hospital Municipal). O CEM tem atendimentos de
especialistas, no momento a rede conta com 40 especialistas; vacinas; teste da
orelhina. Anexo ao CEM fica o Centro Radiológico.
O CAS é uma unidade de saúde que agrega diversos serviços, confecção de cartão SUS,
agendamento de transporte, entre outros, também na unidade fica a Central de
Regulação que encaminha consultas e exames que não são realizados no município
para referencia do município – Campo Grande, entre as principais solicitações temos
consultas em reumatologia, dermatologia, urologia cirúrgica, neurologia pediátrica e
neurocirurgia; nos exames temos ressonância, colonoscopia, endoscopia, tomografia,
eletroneuromiografia. A partir de setembro de 2020 o município realizou convenio com
clinica especializada em tomografia no município para atendimento dos exames,
facilitando o atendimento ao usuário, também pactuou a partir de 2021 convenio para
realização de colonoscopia e endoscopia, todos estes convênios feitos com recursos
próprios.
Faz parte do planejamento da gestão em saúde do município a implantação da Central
de Regulação Municipal, que já vinha sendo estudada desde final de 2019, porém com a
Covid-19 foram suspensos, sendo retomada agora em 2022 devido ao grande numero
de especialistas e exames ofertados na rede municipal.
O município conta com aproximadamente 40 especialistas sendo sua maioria em
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atendimentos no CEM, apenas profissional de saúde mental que realiza atendimentos
em outra unidade e pediatra que além do CEM também atua em outras unidades. O
município conta com 02 profissionais de nutrição que atuam em 03 unidades de saúde
do município. Contamos com 01 fonoaudiologa que atuava no CAS, porém se encontra
em Licença para Trato de Interesse Pessoal (02 anos) desde o final de 2021. O
município possui convenio com uma fonoaudiologa para atendimento em fonoterapia e
exames de audiometria; Clinicas de Fisioterapia e Laboratórios para realização de
exames que não fazem parte do rol disponibilizado em nossa unidade.
Ressaltamos que no município há apenas um Hospital – Associação Beneficente Soriano
Correa da Silva que atende SUS e rede privada, porém já contamos com 03 hospitais
privados mesmo com numero populacional abaixo do que temos atualmente, todos
desativados a mais de 10 anos.
2.1.24 CEM-Centro de Especialidades Médicas
O Centro de Especialidades Médicas Olívio Ferreira de Lima foi inaugurado em 1980
como unidade de saúde, de responsabilidade do Estado, mais conhecida no município
como “Posto Central” devido a localidade e concentração de atendimentos de
especialistas, com a necessidade de organização da rede a unidade passou, no ano de
2005 a ser um Centro de Especialidades Médicas, atualmente conta com mais de 35
profissionais
médicos
especialistas
neurologista,
endocrinologiosta,
pediatra,ortopedista, ginecologista, cardiologista, anestesiologista-clínica da dor,
oftalmologista,
oncologista/mastologista,
cirurgia
geral,
urologista,
gastroenterologista; odontólogos buco maxilo, cirurgias odontológicas e proteses
dentárias; exames de ultrassonografias; eletrocardiograma; radiografias; teste
orelhinha; vacinas. Anexo ao CEM fica o Centro Radiológico Edson Lima da Silva
inaugurado em 11 de Abril 2018 em que são realizados exames de radiografias e
consultas em ortopedia/traumatologia.
Segue abaixo o quantitativo de atendimentos dos últimos cinco anos em radiografias e
consultas especializadas:
Ano

Numero de Atendimentos Centro Radiológico

2017

--

2018

5939

2019

9634

2020

6873

2021

10360

Total

32806
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40714
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41648

2019

42407

2020

33107

2021

41751
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199627
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2.1.25 CAS - Centro de Assistência Saúde
O CAS – Centro de Assistência à Saúde é uma unidade de saúde inaugurada em 2009
com intuito de reunir serviços e facilitar o acesso da população. A unidade conta com 14
profissionais, entre os quais, 03 psicólogos, 02 assistentes sociais, 01 fonoaudióloga
(Licença para trato interesse pessoal), 01 fisioterapeuta,01 recepcionista, 03 atendentes
de saúde, 03 assistentes administrativos e 01 estagiário. Na unidade também estava
vinculada a equipe do NASF – Núcleo Ampliado de Saúde da Família e Atenção Básica que
a partir do ano de 2020 passou a ser facultativa nos municípios, passando a não integrar
a rede do município. Com uma média de atendimento de 1800 pessoas/mês, os serviços
realizados na unidade são:
• Autorização para atendimento de fisioterapia;
• Autorização para atendimento de fonoaudiologia;
• Autorização de exames não realizados pelo Laboratório Municipal;
• Solicitação de agendamento de exames e consultas pelo Sisreg;
• Tratamento Fora de Domicilio;
• Agendamento para o transporte intermunicipal, para consultas em Campo Grande;
• Confecção do cartão SUS;
• Atendimentos psicológicos;
ATENDIMENTOS PRESTADOS 2017-2021
2017

2018

2019

2020

2021

TOTAL

ATENDIMENTO GERAL

12752

23723

10250

28982

39599

115306

ATENDIMENTO FISIOTERAPIA
(SESSÕES)

12571

10581

12922

4694

14200

54968

ATENDIMENTO FISIO
(NEUROPEDIATRICA)

2604

2534

2604

4369

6698

18809

ATENDIMENTO FONOÁUDIOLOGICO

3333

1049

509

134

2108

7133

ATENDIMENTO PSICOLÓGICO

1231

1153

3581

3442

5568

14975

TRATAMENTO FORA DE
DOMICILIO(TFD)

220

51

76

32

33

412

AGENDAMENTO DE ÔNIBUS

10686

12652

14321

6949

5392

50000

CARTÃO NACIONAL DO SUSCONFECÇÃO

6328

4840

6075

5284

5479

28006

SISREG SOLICITAÇÕES

3605

3641

3813

2177

2946

16.182

SISREG LIBERADAS

2612

2688

2879

1796

2609

12.584

PLANEJAMENTO FAMILIAR

167

149

215

103

0

634

INTERNAÇÃO PSIQUIÁTRICA

18

44

50

17

1

130
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2.1.26 Hospital de Maracaju: Sociedade Beneficente de Maracaju
A Associação Beneficente Soriano Correa da Silva é um Hospital filantrópico que atende a
rede SUS e privada do município de Maracaju, inaugurada em 27 de Julho de 1947 fruto
do sonho de 69 sócios que tinham a intenção de favorecer a população que se deslocava
até Campo Grande para atendimento médico.
O Hospital Soriano Corrêa da Silva é considerado um hospital de médio porte, pois possui
60 leitos ativos. Atende pacientes que necessitam de tratamento de baixa e média
complexidade nas especialidades de: clínica médica clinica cirúrgica, ortopedia, pediatria
e ginecologia e obstetrícia.
Para prestar o serviço médico hospitalar a instituição conta com um serviço de urgência e
emergência 24 horas, unidades de internação, profissionais médicos especializados
(clinico, cirurgião geral, ortopedista, pediatra, ginecologista e obstetra), equipe
multiprofissional composta por: enfermeiros, fisioterapeutas, biomédicos, entre outros.
Possui também serviço de laboratório, radiologia, eletrocardiograma e tomografia.
No ano de 2021 o Hospital Soriano Correa da Silva atendeu 34.064
pacientes dos quais 30.877 foram atendidos no serviço de
urgência e emergência e 3.187 pacientes permaneceram
internados na instituição.

Quantitativo de atendimentos do Hospital Soriano Corrêa da Silva
Atendimentos

2021

Média mensal

Média diária

Internações

3187

266

9

Urgência e Emergência

30877

2573

86

Cirurgias

917

76

3

Partos

638

53

2

Segue tabelas com as principais internações por procedimentos e óbitos por
procedimentos dos últimos cinco anos conforme dados do Ministério da Saúde – Sistema
de Informações Hospitalares do SUS (SIH – SUS).
Internações por procedimentos de 2017 a 2021
INTERNAÇÕES POR PROCEDIMENTOS

2017

2018

2019

2020

2021

Total

Parto Normal

336

344

368

342

350

1740

Parto Cesariano

258

253

223

243

240

1217

Diagnostico E/Ou Atendimento De Urgencia Em
Clinica Medica

232

223

106

157

281

999

Diagnostico E/Ou Atendimento De Urgencia Em
Clinica Pediatrica

196

216

85

176

222

895

Tratamento De Pneumonias Ou Influenza (Gripe)

175

182

215

116

128

816

Colecistectomia

111

98

134

67

44

454

Tratamento Da Pielonefrite

77

56

81

80

57

351

Tratamento De Estreptococcias

61

64

96

67

58

346

Tratamento De Infecção Pelo Coronavirus – Covid 19

-

-

-

-

323

323

Apendicectomia

57

42

65

68

62

294

52

Óbitos de 2017 a 2021
ÓBITOS POR PROCEDIMENTOS

2017

2018

2019

2020

2021

Total

18

17

14

07

13

69

Tratamento Clínico De Paciente Oncológico

10

19

05

06

06
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Diagnostico E/Ou Atendimento De Urgencia
Em Clinica Medica

06

10

04

01

09

30

Tratamento de Infecção Pelo Coronavirus –
Covid 19

-

-

-

-

22

22

Tratamento De Insuficiencia Cardiaca

04

03

07

03

03

20

Tratamento das Doencas Cronicas das Vias
Aereas Inferiores

04

03

05

02

04

18

Tratamento Da Pielonefrite

03

03

04

02

05

17

Tratamento De Acidente Vascular Cerebral Avc (Isquemico Ou Hemorragico Agudo)

01

07

02

02

01

13

Tratamento De Crise Hipertensiva

04

03

03

01

01

12

Tratamento De Insuficiencia Renal Aguda

02

05

-

03

02

12

Tratamento De Pneumonias Ou Influenza
(Gripe)

TOTAL

259
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2.1.27 Laboratório Central
O Laboratório Central Antônio Ferreira de Lima foi
inaugurado em 11 de Junho de 2006, tem como
principal objetivo atender toda a população com a
finalidade de verificar o estado de saúde ou verificar
doenças, com os chamados exames de rotina, dentre
outros. Logo após a consulta médica o paciente realiza
na própria unidade de saúde o agendamento de seus
exames.
No dia da coleta, as amostras do paciente serão
encaminhadas para os setores relacionados no
laboratório, onde serão analisadas para, ao final, ser
emitido um laudo diagnóstico. Hoje, com os avanços
tecnológicos, essas análises são feitas com o auxílio de
aparelhos automatizados que garantem resultados mais
precisos. Neste contexto, os exames de análises clínicas
são um dos recursos mais eficientes que um profissional
de saúde tem a sua disposição. Com eles, é possível
avaliar parâmetros e analisar de forma minuciosa a
condição de saúde de determinado paciente.
No momento o Laboratório Central conta com o seguinte quadro funcional: 02
Bioquímicos; 04 Biomédicos; 03 Técnicos de Laboratório; 03 Técnicos de
Enfermagem; 05 Atendentes de Saúde e 01 Serviços Gerais.
São disponibilizadas 80 vagas para atendimento diário e mais 10 vagas de
encaixe para urgências de segunda à sexta – feira, exceto na quinta-feira em
que são disponibilizadas 50 vagas para atendimento no Laboratório Central; 30
vagas para atendimento do distrito de Vista Alegre e Zona Rural; 05 vagas para
coleta domiciliar e 05 vagas de encaixe para urgências.
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Equipamentos e Setores:
• Setor de Urinálise (aparelho Urisys-1100 / empréstimo do Fornecedor)
• Setor de Bioquímica (aparelho Roche Cobas Íntegra-400 / comodato)
• Setor de Bioquímica – Eletrólitos (aparelho Roche AVL-9180 / comodato)
• Setor de Hematologia (aparelho Sysmex XN-550 / comodato)
• Setor de Microbiologia
• Setor de Imunologia
• Setor de Parasitologia
Atualmente são realizados no Laboratório 42 tipos de exames + exames encaminhados
para o LACEN (Laboratório Central de Saúde Pública / Campo Grande – MS). Conforme
quadro abaixo podemos visualizar o quantitativo de atendimento e tipos de exames
realizados nos últimos 05 anos:
ANO

EXAMES OFERECIDOS

PACIENTES ATENDIDOS

EXAMES REALIZADOS

2017

34

17.101

136.900

2018

44

18.198

168.953

2019

43

18.350

194.495

2020

43

13.786

132.231

2021

43

18.191

198.101

2.1.28 COVID
Em 31 de dezembro de 2019, a Organização Mundial da Saúde (OMS) foi alertada
sobre vários casos de pneumonia na cidade de Wuhan, província de Hubei, na
República Popular da China. Tratava-se de uma nova cepa (tipo) de coronavírus que
não havia sido identificada antes em seres humanos. Uma semana depois, em 07 de
janeiro de 2020, as autoridades chinesas confirmaram que haviam identificado um
novo tipo de coronavírus, e em março de 2020 a OMS – Organização Mundial de
Saúde declara situação de pandemia. Os coronavírus são a segunda principal causa
de resfriado comum (após rinovírus) e, até as últimas décadas, raramente causavam
doenças mais graves em humanos. Em 11 de fevereiro de 2020, essa nova cepa
recebeu o nome de SARS-CoV-2, responsável por causar a doença COVID-19.
O ano de 2020 foi atípico, pois vivemos uma pandemia do COVID 19, onde várias
ações coletivas, consultas e atendimentos foram suspensos, conforme os Decretos
Municipais.
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No município de Maracaju foram tomadas várias medidas com objetivo de conter a
disseminação da doença e não sobrecarregar o sistema de saúde municipal, algumas
permanecem até o momento e outras ao longo do tempo foram se readequando,
conforme abaixo:
Todas as ações no ano de 2020, onde pudesse haver aglomerações foram
interrompidas ou redimensionadas;
As consultas médicas, ano de 2020, nos ESF, campanhas de vacinas e outros serviços
essenciais continuaram, em alguns casos a logística foi alterada. Apenas as consultas
com especialistas foram suspendidas temporariamente, com exceção de atendimento
com cardiologista, ginecologista, oncologista e pediatra;
Foi designado um serviço de teleatendimento, sob responsabilidade de uma
profissional enfermeira, para receber denúncias, sugestões e tirar dúvidas sobre a
Covid-19. Também neste número consultas eram agendadas;
Foi determinado, em 2020, Toque de Recolher e ronda pela cidade;
Carro de som pela cidade informava população sobre decretos e cuidados;
Realizado inúmeras entrevistas nas rádios da cidade e informativos;
Foi readequado o espaço da Academia da Saúde para a criação da Central Covid onde
é realizado atendimento às pessoas suspeitas da COVID-19. Elas passam por
avaliação e consulta medica.
Uso obrigatório de mascaras em repartições públicas e comercio;
As escolas e CIEIs foram fechadas no ano de 2020 e 2021 e permaneceu o ensino
remoto;
Comercio com restrição e medidas de biossegurança;
A partir de 20/05/2020 até 06/06/2020 foi realizado controle sanitário nas 03
entradas da cidade com aferição de temperatura e orientações;
Treinamento com os voluntários para trabalhar no controle sanitário;
Parceria com bombeiro e polícia militar e civil para trabalhar nos controles sanitários;
Plantão psicológico;
Atendimento psicológico on line no ano de 2020;
Pacientes de hemodiálise passaram a ser transladados em veículo separado dos
demais pacientes para Campo Grande;
Até o dia 08 de março de 2022 o município teve 41.876 notificações, destas 30.313
foram descartadas, 11.562 confirmadas e houveram 119 óbitos. O boletim de vacinação
Covid-19 até o dia 06 de março de 2022 tem o seguinte percentual de doses
aplicadas/recebidas de vacina no município 95% - 1ª dose; 97% - 2ª dose; 102% - dose
única e 109% - dose reforço.
2.1.29 Equoterapia
O Projeto Equoterapia pela AMAR- Associação Amigos do Autismo de Maracaju iniciou
em 2020 com atendimento de equoterapia e acompanhamento psicológico com objetivo
de proporcionar à pessoa com necessidade especial ,como Transtorno Global de
Desenvolvimento, deficiência intelectual, múltiplas e deficiências associativas e motoras,
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o desenvolvimento de suas potencialidades, respeitando seus limites e visando
sua integração na sociedade, proporcionando aos praticantes benefícios
psicológicos, educativos e sociais.
O projeto acontece nas dependências da ACATAMA – Associação dos Criadores
de Cavalo de Trabalho de Maracaju de segunda a sexta feira, com duração de 50
minutos. A equipe é composta por psicóloga, fisioterapeuta/profissional
educação física e adestrador.
A partir do ano de 2021 a Equoterapia passou a fazer parte da AMAR –
Associação Amigos do Autismo de Maracaju, sendo firmado termo de parceria
entre município e Associação.
Foram atendidas desde janeiro de 2021 28 crianças. O tratamento tem duração
em média de 02 anos, dependendo da evolução do aluno; sendo que conforme
relatado pela equipe a deficiência cognitiva responde mais rápido que a motora,
e aluno com síndrome de Down tem em média 03 anos de tratamento.

2.1.30 Perfil Epidemiológico
Abaixo relacionamos os principais agravos notificados nos últimos 05 anos (2016 a 2021),
onde podemos observar:
Agravos Notificados

2016 2017 2018 2019 2020 2021

Total

Acidente de Trabalho Grave

1

5

2

8

6

10

32

Acidente por Animais Peçonhentos

24

40

10

18

9

35

136

Acidente Trabalho Exposição Material
Biológico

9

5

4

10

12

07

47

AIDS

19

8

12

14

8

9

70

Atendimento Antirrábico

23

34

30

79

58

72

296

Caxumba

0

0

2

1

2

1

6

Conjuntivite não especificada

90

171

443

36

15

0

755

Coqueluche

1

0

1

3

0

0

5

Criança Exposta HIV

0

0

2

1

0

2

5

Dengue

364

44

38

707

734

820

2.707

Doença Aguda Pelo Vírus Zika

34

1

9

13

5

0

62

Doença de Lyme

0

2

1

0

0

0

3

Doença por Citomegalovírus

0

0

0

1

0

1

2

Doenças Causadas por Protozoários
Complicando a Gravidez, o Parto e o
Puerperio

0

0

0

0

3

0

3
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Agravos Notificados

2016 2017

2018 2019 2020 2021

Total

Doenças Exantematicas

0

0

0

2

0

0

2

Eventos Adversos pós-vacinação

0

1

0

0

0

0

1

Estomatite Vesicular Devida a Enterovírus
com Exantema

0

0

0

0

0

39

39

Febre de Chikungunya

0

4

10

12

3

0

29

Febre Maculosa

0

0

0

1

0

0

1

Gestante HIV

1

2

0

1

1

2

7

Hanseníase

7

9

7

12

3

5

43

Hantavirose

0

0

0

1

0

0

1

Hepatites Virais

1

7

4

6

2

6

26

Herpes Genital

0

0

0

0

1

0

1

Infecção Vírus HTLV-1

0

0

1

1

0

0

2

Intoxicação Exógena

8

3

1

13

10

28

63

Leishmaniose Tegumentar Americana

5

5

2

2

0

3

17

Leishmaniose Visceral

1

1

4

0

0

2

8

Leptospirose

0

0

1

0

1

1

3

Meningite

1

1

1

0

0

0

3

Síndrome do Corrimento Uretral em Homem

0

0

1

0

0

0

1

Sífilis Congênita

13

22

6

2

11

0
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Sífilis em gestante

26

38

29

21

20

24

158

Sífilis não especificada

20

74

98

67

46

49

354

Toxoplasmose

2

2

5

6

0

2

17

Tuberculose

11

10

8

18

11

14

72

Varicela

52

86

44

17

5

3

207

Violência Interpessoal/Autoprovocada

67

132

41

78

56

101

475

Total

780

707

817

1151 1022 1197

5674
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Nascidos Vivos
RELATÓRIO GERENCIAL SINASC
Nascidos Vivos

2016

2017

2018

2019

2020

2021

720

791

779

821

723

709

Tipos de Parto:
Tivemos uma evolução , onde aumentamos em 8,66% os partos normais em 05
anos, resultado de uma trabalho em equipe visando a diminuição dos partos de
cesariana. Mas, ainda estamos longe do ideal. O Brasil ocupa o segundo lugar no
mundo em número de cesáreas, com uma taxa acima de 55% do total de partos,
perdendo apenas para a República Dominicana, com 58%.
Tipo de Parto

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Normal

45,14%

44,25%

48,78%

50,67%

53,80%

48,38%

Cesário

54,86%

55,75%

51,22%

49,33%

46,20%

51,62%
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Óbitos
RELATÓRIO
GERENCIAL SIM
Óbitos

2016

2017

2018

2019

2020

Total

220

218

235

226

216

1115

Principais causas de óbitos
Analisando as principais causas de óbitos de Maracaju com as principais causas
de óbito do Brasil, observamos que: as doenças do aparelho circulatório,
respiratorio, neoplasias e cauxas esternas aparecem sempre relevantes.
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2016

PRINCIPAIS CAUSAS DE MORTE NO BRASIL
http://svs.aids.gov.br/dantps/centrais-deconteudos/paineis-de-monitoramento/saudebrasil/mortalidade-geral/

PRINCIPAIS CAUSAS DE ÓBITOS –
Maracaju MS

2016

1

Doença isquemica do coração

1

Doenças do aparelho circulatório

2

Doença cerebro vascular

2

Neoplasias (tumores)

3

Doença de alzhemeir e outras demencias

3

Causas externas de morbidade e mortalidade

4

Infecções de vias aeres inferiores

4

Doenças endócrinas nutricionais e metabólicas

5

Doenças pulmonar obstrutiva cronica

5

Doenças do aparelho respiratório

6

Violencia interpessoal

6

Algumas afec originadas no período perinatal

7

Diabete mellitus

7

Doenças do aparelho digestivo

8

Acidentes de transito

8

Algumas doenças infecciosas e parasitárias

9

Doenças renal cronica

9

Doenças do sistema nervoso

10

Cancer de traqueia, bronquis e pulmão

10

Doenças do aparelho geniturinário

Morbidade:
As principais causas de Morbidade
em
Maracaju,
estão
representadas no quadro abaixo, mas observa-se que as doenças
do aparelho digestivo são as principais causas de internação,
seguida pelas doenças do aparelho respiratório e doenças do
aparelho circulatório.
Morbidade

2016

2017

2018

2019

2020

Total

I. Algumas doenças infecciosas e parasitárias

166

140

166

200

245

917

II. Neoplasias (tumores)

116

120

185

173

105

699

III. Doenças sangue órgãos hemat e transt imunitár

12

16

17

14

21

80

IV. Doenças endócrinas nutricionais e metabólicas

51

72

66

73

66

328

V. Transtornos mentais e comportamentais

25

14

10

8

5

62

VI. Doenças do sistema nervoso

27

28

24

24

23

126

VII. Doenças do olho e anexos

26

45

91

97

42

301

VIII.Doenças do ouvido e da apófise mastóide

11

14

6

7

2

40

IX. Doenças do aparelho circulatório

218

197

234

240

198

1087

X. Doenças do aparelho respiratório

442

372

386

366

234

1800

XI. Doenças do aparelho digestivo

392

399

379

482

363

2015

XII. Doenças da pele e do tecido subcutâneo

54

79

65

49

46

293

XIII.Doenças sist osteomuscular e tec conjuntivo

69

57

54

50

41

271

XIV. Doenças do aparelho geniturinário

275

267

248

234

229

1253

XV. Gravidez parto e puerpério

695

708

695

680

681

3459

XVI. Algumas afec originadas no período perinatal

69

63

46

43

41

262

XVII.Malf cong deformid e anomalias cromossômicas

13

8

22

9

8
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XVIII.Sint sinais e achad anorm ex clín e laborat

52

52

76

38

87

305

310

345

276

295

346

1572

63

73

93

73

47

349

3086

3069

3139

3155

2830

15279

XIX. Lesões enven e alg out conseq causas externas
XXI. Contatos com serviços de saúde
Total
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A seguir, resultado de uma pesquisa realizado pelos Agentes Comunitários de Saúde em
2021. Foram entrevistadas somente pessoas com problemas de saúde e com alguma deficiência,
sendo 1.196 pessoas do sexo masculino e 1.787 do sexo feminino, faixa etária predominante
entre 50 e 70 anos que apresentam comorbidades:
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Fumantes e o tempo de uso de tabaco:
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Observa que o maior número de doenças crônicas da população pesquisada, referese a Hipertensão Arterial ,seguida de Diabetes Mellitus. De acordo com dados da
Sociedade Brasileira de Hipertensão, a doença atinge 30% da população adulta. E, em
relação a diabetes, 7% da população no Brasil tem a doenças que é o 5º país em
incidência de diabetes no mundo, com 16,8 milhões de doentes adultos (20 a 79 anos),
perdendo apenas para China, Índia, Estados Unidos e Paquistão. A estimativa da
incidência da doença em 2030 chega a 21,5 milhões, segundo o Ministério da Saúde.

Os agentes comunitários de saúde em sua pesquisa levantaram 33 pessoas com
deficiência auditiva e, segundo censo realizado em 2010 pelo Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística-IBGE, cerca de 9,7 milhões de brasileiros possuem deficiência
auditiva (DA), o que representa 5,1% da população. E 52 pessoas com deficiência
visual, embora eles não consideram deficiência visual somente a perda ou redução
da capacidade visual em ambos os olhos em caráter definitivo, que não pode ser
melhorada ou corrigida com o uso de lentes, tratamento clínico ou cirúrgico, então
esse resultado
pode não representar a realidade. Segundo dados do censo
demográfico do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) de 2010, 18,6%
da população brasileira possui algum tipo de deficiência visual.
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O quadro acima apontou os principais tipos de próteses mais utilizadas.

Observa-se que a a maioria da população pesquisada não faz atividade
física, segundo a CNN Os principais motivos da população para a falta da
prática são: a falta de tempo (32%), seguido pela falta de dinheiro (21%),
a falta de instalações nas proximidades de onde vive (13%), a falta de
conhecidos para fazer companhia na prática (13%) e o clima muito quente
ou muito frio (8%).Estudo da OMS aponta que 47% dos brasileiros não
praticam atividades físicas regularmente e o Brasil está entre as nações
com o maior índice de ociosidade do mundo.
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3 DIRETRIZES
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3 DIRETRIZES
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3 DIRETRIZES
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3 DIRETRIZES
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REFERÊNCIAS
Portaria N° 750, 29 de abril de 2019
Altera a Portaria de Consolidação nº 1/GM/MS, de 28 de setembro de 2017, para
instituir o Sistema DigiSUS Gestor/Módulo de Planejamento - DGMP, no âmbito
doSistema Único de Saúde - SUS.
Lei Complementar nº 141, de 13 de janeiro de 2012
Regulamenta o § 3o do art. 198 da Constituição Federal para dispor sobre os valores
mínimos a serem aplicados anualmente pela União, Estados, Distrito Federal e
Municípios em ações e serviços públicos de saúde; estabelece os critérios de rateio dos
recursos de transferências para a saúde e as normas de fiscalização, avaliação e
controle das despesas com saúde nas 3 (três) esferas de governo; revoga dispositivos
das Leis nos 8.080, de 19 de setembro de 1990, e 8.689, de 27 de julho de 1993; e dá
outras providências.
Portaria de Consolidação nº 1, de 28 de setembro de 2017.
Consolidação das normas sobre os direitos e deveres dos usuários da saúde, a
organização e o funcionamento do Sistema Único de Saúde.
Arts. 94 ao 101: diretrizes de planejamento no SUS
Arts. 435 ao 441: Sistema DigiSUS Gestor/Módulo Planejamento – DGMP
BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Gestão Estratégica e Participativa.
Departamento de Articulação Interfederativa. Caderno de Diretrizes, Objetivos, Metas e
Indicadores: 2013 – 2015. Ministério da Saúde. Brasília, 2013.
BRASIL. Ministério da Saúde. FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ. Manual de planejamento no
SUS. 1. ed. rev. Brasília, DF: MS, 2016b. 138 p., il. (Série Articulação Interfederativa, v.
4).
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