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APRESENTAÇÃO

O Plano Estadual de Saúde (PES) para o quadriênio 2012-2015 é um documento
que expressa o compromisso do Governo com a saúde dos pernambucanos. Busca
traduzir os anseios da sociedade pernambucana explicitados como prioridades e
propõe medidas e ações que impactem nos problemas de saúde do Estado.
Este documento está em consonância com o Decreto nº 7.508/2011, do governo
federal, e com os postulados do SUS, enfatizando a descentralização, a
regionalização e a gestão por resultados.
Mais do que um cumprimento legal, o PES revela-se como um instrumento
imprescindível de gestão, pois expressa as intenções e os resultados a serem
alcançados.
A sua elaboração partiu de uma análise sobre a situação de saúde com
identificação e priorização dos principais problemas, a fim de subsidiar o
planejamento, a operacionalização, o monitoramento e a avaliação das ações e
serviços de saúde.
As prioridades definidas são o resultado de um trabalho desenvolvido de forma
transparente, democrática e participativa, envolvendo os gestores e técnicos da
Secretaria Estadual de Saúde de Pernambuco (SES/PE) e a Sociedade Civil
Organizada.
O Modelo Integrado de Gestão “Todos por Pernambuco”, principal ferramenta da
gestão pública do Estado, concretizou-se, em 2011, por meio de 12 seminários
regionais contando com mais de 13.000 participantes que apresentaram em torno de
25.000 propostas que foram precursoras de mais de 400 metas prioritárias, incluídas
no PPA 2012/2015 e que orientaram a definição de prioridades deste Plano.
O Conselho Estadual de Saúde (CES) teve uma atuação fundamental na
construção deste documento, desempenhando seu papel deliberativo na formulação
da política estadual de saúde, a partir da definição das prioridades traduzidas em
diretrizes, objetivos e metas do PES.
A SES/PE tem como missão: “Fortalecer a Gestão do Sistema Único de Saúde no
Estado de Pernambuco, garantindo a atenção integral à saúde da população, por meio
de ações de prevenção, promoção, assistência e reabilitação”, pautada nos valores do
Compromisso Ético e Social, da Transparência e Controle Social, da Humanização, da
Valorização e Respeito ao Trabalho em Saúde, da Eqüidade, da Qualidade, da
Inovação, da Integração e da Descentralização.
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Uma vez compreendida a missão da SES/PE, faz-se necessário definir aonde se
quer chegar. O “como chegar” é materializado por meio de diretrizes, objetivos
estratégicos e metas, que compõem o Plano Estadual de Saúde.
Este documento traz, inicialmente, as bases estratégicas do planejamento da
saúde em Pernambuco, relata o seu processo de construção e faz uma breve
avaliação do Plano Estadual de Saúde 2008-2011, com os principais resultados
alcançados nesse período.
Em seguida, é apresentada a Análise Situacional, com a síntese dos principais
problemas de saúde de Pernambuco e de suas regiões, considerando os aspectos
demográficos, socioeconômicos, epidemiológicos e organizacionais.
Em continuidade, é descrito o processo de descentralização e regionalização em
saúde, com ênfase nos esforços do governo do Estado em fortalecer as regiões de
saúde como dispositivos estratégicos para a governança, o desenvolvimento e o
fortalecimento do SUS no território.
O Mapa da Estratégia apresenta a Missão, os Valores, os Elementos Norteadores,
Diretrizes e Objetivos estratégicos da SES/PE, bem como as metas do PES para o
quadriênio 2012-2015.
Por conseguinte, nesse mesmo capítulo, são demonstradas a conexão das metas
quadrienais do PES com o novo Plano Plurianual (PPA 2012-2015), por meio da
indicação das ações orçamentárias, o que confere viabilidade ao alcance dos
resultados do Plano, por ter garantido efetivo suporte financeiro. .
Por fim são apresentados os compromissos que dizem respeito ao Monitoramento
e Avaliação da execução do PES 2012-2015 e as considerações finais acerca do
trabalho desenvolvido.
Nesse sentido, expressamos a consciência de responsabilidade com a importante
tarefa iniciada e o compromisso com o cumprimento das metas estabelecidas no
Plano Estadual de Saúde 2012-2015 com a certeza de que o mesmo contribuirá,
significativamente, para a construção conjunta da Política Estadual de Saúde.

Antônio Carlos Figueira
Secretário Estadual de Saúde
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INTRODUÇÃO

A elaboração do Plano Estadual de Saúde (PES) 2012-2015 atende aos preceitos
da Lei Federal Nº. 8080 de 19 de Setembro de 1990, art. 15, inciso VIII, que
estabelece, enquanto atribuições dos gestores do Sistema Único de Saúde (SUS),
elaborar e atualizar periodicamente o plano de saúde, instrumento de gestão essencial
para direcionar as atividades e programações de cada esfera de governo e do Pacto
pela Saúde, na Portaria Nº 399 de 22 de fevereiro de 2006.
Com o advento do Decreto Nº 7.508 de 28 de Junho de 2011, que regulamenta a
Lei Nº. 8080/90, o governo federal reafirma a importância do PES. No Art. 18. do
referido Decreto, destaca-se que o planejamento da saúde, em âmbito estadual, deve
ser realizado de maneira regionalizada e ascendente, a partir das necessidades dos
Municípios, considerando o estabelecimento de metas explicitas das necessidades de
saúde.
De acordo com o Ministério da Saúde, o Plano de Saúde é a base para a
execução, monitoramento, avaliação e gestão do SUS. Para tanto, a sua elaboração
no âmbito do Sistema de Planejamento, deve ser fundamentada em dois momentos:
1- Análise Situacional, processo que consiste na identificação e priorização de
problemas bem como na orientação da definição das medidas a serem adotadas para
o enfrentamento dos mesmos e; 2- Formulação de Diretrizes, Objetivos e Metas
quadrienais com o estabelecimento de prioridades e a definição de estratégias de
intervenção viáveis e factíveis de serem executadas e cujo objetivo é um impacto
positivo na qualidade de vida e de saúde da população (BRASIL, 2009).
Neste sentido, o objetivo geral deste Plano é instrumentalizar o governo para a
gestão do SUS, no âmbito estadual, durante quatro anos, a partir da definição de
prioridades e em consonância com seus princípios e diretrizes – universalidade,
integralidade, equidade, descentralização, regionalização e participação da sociedade.
A CONSTRUÇÃO DO PES 2012-2015:

O processo de construção do PES 2012-2015 se deu de forma participativa e com
o desenvolvimento de vários momentos organizados e conduzidos pela Secretaria
Executiva de Coordenação Geral/Diretoria Geral de Planejamento (SECG/DGP).
O marco inicial ocorreu em Janeiro de 2011, quando, internamente, o Colegiado
dos Secretários Executivos e demais gestores se reuniram para realinhamento de
prioridades da Secretaria Estadual de Saúde para os próximos quatro anos de gestão.
24
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Nesta reunião, foi revisto o Mapa da Estratégia de atuação e foram propostas novas
diretrizes e objetivos estratégicos a serem validadas pelo Conselho Estadual de Saúde
(CES) e pelo Governo do Estado de Pernambuco.
Os elementos norteadores utilizados para proposição dessas novas prioridades e
para formulação de uma agenda estratégica foram o Programa de Governo, a
plataforma da gestão da Secretaria Estadual de Saúde e o planejamento para a saúde
estabelecido nos quatros anos anteriores, conforme figura abaixo:

Programa de
Governo
2011-2014

Plataforma
da Gestão
SES

2011-2014

Planejamento
para a Saúde
2008-2011
(PPA, PES e
Plano)

A partir das diretrizes e objetivos estratégicos, o corpo gerencial e técnico da
Secretaria elaborou proposições de metas a serem alcançadas no período de 2012 a
2015. As diretrizes, objetivos e metas propostas serviram como material de entrada
para subsidiar o Conselho Estadual de Saúde na elaboração e aprovação do Plano de
Saúde do Estado de Pernambuco.
As atividades de discussão e elaboração do PES 2012-2015 junto ao CES
começaram em Maio/2011 com a realização da Oficina sobre Planejamento no SUS.
Na ocasião, a nova gestão de conselheiros estaduais acabara de assumir. Foram
então, apresentados, discutidos e analisados os instrumentos do PlanejaSUS como o
Plano Estadual de Saúde 2008-2011, a Programação Anual de Saúde 2011, bem
como o Relatório Anual de Gestão 2010.
Em Julho/ 2011, o Conselho Estadual em reunião extraordinária discutiu e aprovou
a estrutura do Plano Estadual 2012-2015. Em agosto/2011 foi apresentada a análise
situacional da saúde do Estado elaborada pelo corpo técnico da Secretaria. Os
Conselheiros Estaduais analisaram, debateram e apresentaram suas contribuições às
proposições da gestão estadual quanto às formulações estratégicas. Ainda no mês de
agosto, foram aprovadas as Diretrizes e os Objetivos Estratégicos norteadores do
referido plano.
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O processo de discussão e aprovação das metas iniciou-se em Setembro/2011. As
discussões avançaram de forma significativa naquele mês. Apesar disso, o Conselho
entendeu ser necessário vivenciar a 7ª Conferência Estadual de Saúde antes da
aprovação final do Plano de Saúde, de forma a aprofundar as discussões
considerando as deliberações da Conferência. Nos meses de outubro e dezembro foi
realizada a 7ª Conferência Estadual de Saúde. Este momento mobilizou gestores,
trabalhadores, usuários do SUS e a população em geral. Os principais objetivos da
Conferência foram: Avaliar a situação da saúde, de acordo com os princípios e as
diretrizes do Sistema Único de Saúde – SUS, definir diretrizes que garantam a saúde
como direito constitucional e fundamental do ser humano e como política do estado e
definir diretrizes que promovam o fortalecimento da participação social na perspectiva
da plena garantia da implementação do SUS.
Findada a 7ª Conferência, o Conselho Estadual retornou as discussões do Plano
de Saúde. Foram realizadas novas reuniões até que em fevereiro/2012 foi aprovado o
Plano Estadual de Saúde, período 2012-2015, conforme resolução CES-PE nº483 de
15 de fevereiro de 2012.

OUTROS MOMENTOS RELEVANTES NA CONSTRUÇÃO DO PES 2012-2015:

Além dos elementos norteadores citados anteriormente, que auxiliaram no seu
processo de elaboração, cabe também destacar que o PES 2012-2015 está
fundamentado ainda em importantes discussões e documentos, entre os quais:
 O Processo de alinhamento entre as estruturas do PES e do PPA 2012-2015
em consonância com as Diretrizes e Objetivos Estratégicos da Gestão;


Os compromissos e prioridades expressos nas propostas dos Seminários
“Todos por Pernambuco”, importante movimento realizado em todo o Estado
entre os meses de março e maio de 2011, que contou com uma participação
ativa da população;

 Revisão do Termo de Compromisso de Gestão e da Pactuação de Indicadores
do Pacto pela Saúde;
 Análise das propostas do Projeto SANAR no enfretamento das doenças
negligenciadas;
 Análise das diretrizes e proposições do Plano Nacional de Saúde 2008-2011;
 Análise das proposições da 6ª Conferência Estadual de Saúde realizada em
2007;
 Avaliação do Plano Estadual de Saúde 2008-2011;
26
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 Avaliação do Plano Plurianual 2008-2011
 Definição e inserção de Metas no Plano Plurianual em consonância com as
propostas do PES 2012-2015;
Avaliação do Relatório Final com as proposições da 6ª Conferência Estadual
de Saúde, realizada em 2007;
Avaliação do Plano Estadual de Saúde 2008-2011 com foco nos principais
resultados alcançados;
Análise do Plano de Ação de Prioridades da Gestão da SES/PE para o período
de 2011- 2014;
Análise do Plano Nacional de Saúde 2008-2011;
O Produto final do Fórum Estadual de Enfrentamento das Doenças
Negligenciadas – Projeto SANAR;
O Plano Diretor de Regionalização (PDR) do SUS/PE – 2011.
UMA BREVE ANÁLISE DO PLANO ESTADUAL DE SAÚDE (PES 2008-2011)
A seguir apresenta-se uma análise sucinta do PES 2008-2011, contendo a
sistematização do trabalho realizado pela gestão nos últimos quatro anos, de acordo
com cinco grandes eixos: Condições de Saúde da População, Gestão em Saúde,
Vigilância em Saúde, Gestão do Trabalho e Educação em Saúde e Controle Social,
organizados segundo as principais ações e metas executadas, possibilitando a
visualização dos resultados alcançados pela Secretaria Estadual de Saúde, tendo,
como referência, o monitoramento e avaliação das ações e metas propostas para o
período de 2008 a 2011.
Ressalte-se ainda que o plano de saúde, como instrumento dinâmico e flexível do
processo de planejamento, contemplou as ações e serviços da saúde em consonância
com os eixos estratégicos da gestão.
PRINCIPAIS RESULTADOS ALCANÇADOS NO PERÍODO 2008-2011
Para demonstrar os principais resultados alcançados no período de 2008 a 2011,
foram analisados os Relatórios Anuais de Gestão referentes a este período,
entendidos

como

importantes

instrumentos

de

monitoramento,

avaliação

e

redirecionamento das metas do plano de saúde. Destacaram-se algumas ações
segundo cinco grandes eixos:

27

PLANO ESTADUAL DE SAÚDE - INTRODUÇÃO

Eixo 1: Condições de Saúde da População
 Implementação de serviços de Referência Estadual para Planejamento
Familiar;
 Implantação dos Comitês de Estudo da Mortalidade Materna nas GERES I, II,
V, VI e XI;
 Implantação de unidades interligadas ao Programa Minha Certidão nas
Maternidades/SUS;
 Implantação de 1 (um) serviço de Saúde Auditiva de Alta Complexidade no
Hospital Agamenon Magalhães e de 1 (um) serviço de reabilitação física no
IMIP;
 Descentralização do Programa de Concessão de Bolsas de Ostomias;
 Implantação de 30 Unidades Sentinelas em Saúde do Trabalhador atingindo
100% de cobertura no Estado;
 Implementação do Sistema de Informação em Saúde do Trabalhador; (SINANNET) nas 30 unidades sentinelas;
 Criação do Comitê Estadual da Doença Falciforme – SES/PE;
 Implantação da Caderneta de Saúde da Pessoa Idosa nas 11 Regionais de
Saúde;
 Realizado o 1º Curso de Qualificação de Cuidadores de Idosos;
 Aumento em mais de 200% no cadastro de Unidades Prisionais no Plano
Nacional de Saúde do Sistema Penitenciário e em mais de 500% nas Equipes
de Atenção Primária no CNES;
 Aprovação do Projeto e inicio da construção de um Centro de Triagem de
Tuberculose no COTEL;
 Redução de 572 leitos psiquiátricos com declínio do Estado de Pernambuco do
segundo para o quinto lugar nas internações de longa permanência;
 Implantação de 32 CAPS e 12 Residências Terapêuticas;
 Co-Financiamento de Cinco Consultórios de Rua na Região Metropolitana do
Recife;
 Cobertura vacinal com média de mais de 95%;
 Ampliação de 183 leitos na rede estadual com a inauguração do Hospital Dom
Hélder Câmara sendo: 21 de Clínica médica; 8 de Clínica geral; 48 de Trauma;
28 UTI adulto; 14 em Reparação Pós Anestésica(RPA);24 cardiologia clínica;
16 Cardiologia intercorrente e 24 em Cardiologia reversível;
 Ampliação de 244 leitos de Terapia Intensiva;
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 Implantação de três Serviços de Nefrologia totalmente SUS: Hospital Barão de
Lucena- HBL, IMIP e Hospital das Clinicas;
 Adequação da estrutura física da Hemodiálise no HBL;
 Implantação de uma Unidade de Assistência de Alta Complexidade em
Oncologia;
 Criação do Fórum Perinatal da Região Metropolitana do Recife (RMR);
 Abertura do pavilhão de ortopedia com 103 leitos, bloco cirúrgico com 03 salas
e 05 leitos para Sala de Recuperação Pós Anestésico (SRPA) no Hospital
Otávio de Freitas;
 Inauguração da Unidade de Suporte Avançado em Neurocirurgia – USAN , com
10 leitos, no Hospital da Restauração;
 Implementação da Rede Interestadual de Atenção à Saúde do Vale do Médio
São Francisco- Rede PEBA;
 Ampliação da frota do SAMU em 71 veículos básicos, 19 avançados e 106
motolâncias;
 Inauguração da Emergência Clínica do Hospital da Restauração com
ampliação de 80 leitos;
 Construção do bloco cirúrgico com 08 salas de cirurgia no Hospital Barão de
Lucena;
 Contratualização do Hospital Agamenon Magalhães como Hospital de Ensino;
 Implantação

de

11

Unidades

de

Pronto

Atendimento,

03

Hospitais

Metropolitanos, além do Hospital Dom Malan;
 Implantação da Rede de Farmácias de Pernambuco, com unidades em 8
regiões de saúde do estado e serviços farmacêuticos de atendimento domiciliar
e itinerante;
 Implantação do Programa Mãe Coruja em 95 municípios;
 Redução de 10% na Taxa de Mortalidade Infantil;
 Inauguração da Maternidade do Araripe;
 Implantação do Tratamento Restaurador Atraumático – ART na Atenção Básica
para as equipes de Saúde Bucal nos 53 municípios do Programa Chapéu de
Palha, com posterior expansão para todos os municípios da I GERES;
 Capacitação para 870 profissionais das UPA´s e de hospitais públicos e
privados em manejo clínico e encaminhamento de pacientes;
 Capacitação para 1.148 profissionais de Saúde da Família e 1.212 Agentes
Comunitários de Saúde (ACS);
 Inauguração do hospital Regional Silvio Magalhães em Palmares;
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 Reconstrução de quatro hospitais municipais da mata sul atingidos pelas
cheias (Barreiros, Cortês, Jaqueira e Água Preta);
 Ampliação e modernização dos serviços do Hospital do Câncer de Pernambuco
(HCP) com inauguração do novo Sistema de Radiologia Digital;
 Ampliação de leitos para gestantes e recém nascidos (28 em Jaboatão e 47 no
Recife no HBL);
 Reformas nas emergências e blocos cirúrgicos obstétricos dos hospitais João
Murilo em Vitória de Santo Antão e Jesus Nazareno em Caruaru;
 Ampliação de mais 151 leitos de UTI;
 Convênio assinado com quatro unidades de saúde particulares para reforço a
rede de assistência traumatológica e neurológica de Pernambuco desafogando
as emergências dos Hospitais da Restauração, Getúlio Vargas e Regional do
Agreste;

Eixo 2: Vigilância em Saúde
 Implantação do Programa de Controle da Tuberculose em 100% das Unidades
Prisionais;
 Ampliação da cobertura do programa de Hanseníase no Estado para as
unidades de saúde de 38% para 51% ao final do plano (ano base 2007)”.
Tendo como resultado: 2008: 39%; 2009: 38%; 2010: 56,6%; 2011: 58%;
 Aumento da proporção de casos curados de Hanseníase com o grau de
incapacidade física avaliado, de 50% para 59% (Ano base 2007), até o final do
plano”. Tendo como resultado: 2008: 66,0; 2009: 63,4% e 2010: 66,7%; 2011:
64,5%;
 Implantação do Serviço de Verificação de Óbito de Caruaru;
 Ampliação da cobertura do programa de Triagem Neonatal para 100% em todo
o Estado;
 Descentralização para todas as GERES da sorologia de HIV e do teste de
VDRL para Sífilis em gestantes do Programa Mãe Coruja;
 Aumento na distribuição de preservativos distribuídos pelo Programa de
Controle de DST/AIDS, passando de 1,4 milhão/mês para 2,5 milhão/mês;
 Abertura de cinco novos Serviços de Atenção Especializada em DST/AIDS e
de dois Centros de Testagem e Aconselhamento;
 Implantação do Programa Mãe Coruja em mais oito municípios, totalizando
103;
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 Ampliação do numero de beneficiários do Programa de Medicamentos
Excepcionais passando de 12 mil usuários para 30,5 mil;
 Descentralização dos diagnósticos bacteriológicos e sorológicos para hepatites
virais, HIV e dengue para os hospitais (Agamenon Magalhães, Correia Picanço
e CISAM).

Eixo 3: Gestão do Trabalho
 Implantação de 09 dos 28 Comitês Paritários de Condições de Trabalho em
Hospitais e Nível Central, programados para o período;
 Reestruturação da Unidade de Apoio Psicossocial (UNIAPS) e redefinição do
seu papel na SES;
 Criação de 12 Comissões Permanentes de Integração Ensino-Serviço – CIES
com 100% delas em funcionamento no Estado.

Eixo 4: Gestão em Saúde
 Diretrizes operacionais do Pacto pela Saúde implantadas em 107 municípios e
municipalização de 280 unidades de saúde;
 Discussão da PPI interestadual PE-BA iniciada;
 Descentralização da operacionalização do Sistema de Cadastro Nacional de
Estabelecimentos de Saúde - SCNES na I GERES;
 Realizadas auditorias de gestão em 100% dos serviços de nefrologia,
cardiologia e oncologia sob gestão estadual;
 Elaborada proposta do novo Plano Diretor de Regionalização;
 Implantado modelo de gestão consorciado da saúde - Araripe, Matas Norte e
Sul;
 Contratado transporte aéreo para captação de órgãos;
 Implantadas 04 Organizações de Procura de Órgãos;
 Implantada regulação da Terapia Renal Substitutiva na Macrorregião Recife;
 Implantado Núcleo Interno de Regulação - NIR do Hospital Getúlio Vargas HGV, com o objetivo de captar os pacientes crônicos nas emergências;
 Realização de Apoio Institucional aos municípios na construção dos
instrumentos do PlanejaSUS;
 Descentralização

de

recursos

para

fortalecimento

e

qualificação

dos

instrumentos de planejamento do SUS para 34 municípios prioritários;
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 Adesão de 93% dos municípios do Estado ao Sistema de Apoio ao Relatório
Anual de Gestão – SARGSUS;
 Aumento

do

percentual

de

aprovação

dos

instrumentos

básicos

de

Planejamento: 79% dos Planos Municipais de Saúde 2010-2013 do Estado
aprovados pelos Conselhos Municipais de Saúde; Aprovados 85% de Relatório
Anual de Gestão (RAG) 2008, 80,5% RAG 2009 e 71% RAG 2010;
 Cumprimento da EC 29 e Implantação do Sistema Orçamentário e Financeiro
na SES/PE - E-Fisco;
 Implantação e Descentralização da Ouvidoria do SUS em todo o Estado;
 Incremento de R$ 520 milhões no orçamento para a saúde, em relação a 2010;
 Implantação de processo seletivo para escolha de 11 Gerentes Regionais de
Saúde;
 Implantação da XII Gerência Regional de Saúde (GERES) na zona da mata
norte;
 Inaugurada a Central de Regulação de Leitos da Rede Interestadual de
Atenção à Saúde do Vale do Médio São Francisco (Rede PEBA).

Eixo 5: Controle Social
 Atendimento de 100% das demandas formais referentes ao assessoramento,
supervisão e/ou fiscalização em conselhos municipais, conselhos gestores e
unidades de saúde;
 Realização de 4 Plenárias de Conselheiros de Saúde no âmbito do Estado;
 Realização da Caravana em Defesa do SUS, em Pernambuco;
 Realização da III Conferência Estadual de Saúde Mental;
 Implantação de Conselhos Gestores em unidades públicas: Hospital Regional
de Palmares, Hospital Geral de Jaboatão, Hospital da Mirueira e Hospital
Universitário Oswaldo Cruz;
 Implementação do Conselho Gestor do Hospital Barão de Lucena e Conselho
Municipal de Tupanatinga;
 Realização do Curso de capacitação em Controle Social, com carga horária de
180 horas, para 30 Conselheiros de Pernambuco, parceria entre a
Universidade de Pernambuco, Ministério da Saúde e o Governo de
Pernambuco;
 Capacitação de 33 conselheiros municipais e dos hospitais em Informática
Básica pelo Programa de Inclusão Digital – PID;
 Realização da 7ª Conferência Estadual de Saúde.
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2

ANÁLISE SITUACIONAL
2.1

CONDIÇÕES DE SAÚDE DA POPULAÇÃO

2.1.1

Perfil Demográfico

O estado de Pernambuco está situado na Região Nordeste, limitando-se ao Norte com
o estado da Paraíba e Ceará, ao Leste com o oceano Atlântico, ao Oeste e ao Sul com
os estados do Piauí e Bahia e ainda ao Sul com o estado de Alagoas. O Estado está
dividido em quatro macrorregiões (Região Metropolitana do Recife- RMR, Zona da
Mata, Agreste e Sertão) e 12 Regiões de Saúde (Figura 1).
Figura 1- Distribuição espacial segundo Região de Saúde em Pernambuco, 2011.

Fonte: IBGE, 2010.

Pernambuco possui uma extensão territorial de 98.146,315 km², sendo este território
dividido em 184 municípios e um território estadual (Fernando de Noronha). Com
relação ao porte dos municípios, observa-se que 81% são considerados de pequeno
porte, 12,4% de médio porte, 5,9% de grande porte e uma metrópole (Figura 2).
Figura 2- Distribuição espacial segundo porte do município e Região de Saúde
em Pernambuco, 2010.

Fonte: IBGE, 2010.
Nota: A classificação do porte dos municípios foi adaptada de acordo com os critérios do
CONDEPE/FIDEM.

33

PLANO ESTADUAL DE SAÚDE – ANÁLISE SITUACIONAL

Em relação à distribuição espacial, a maior concentração é verificada na Zona da Mata
e RMR que juntas respondem por 57% de todo contingente do Estado. O Agreste é
onde se encontra a segunda maior concentração populacional, seguido pelo Sertão.
Segundo dados do Censo 2010 (IBGE), a população pernambucana naquele ano foi
de 8.796.448 habitantes, o que equivale a uma densidade demográfica de 89,63
hab/km². O perfil demográfico de Pernambuco e das Regiões de Saúde estão
expressos na Tabela 1.
Tabela 1- Perfil demográfico das Regiões de Saúde. Pernambuco, 2010.
População
Região de Saúde

Nº de
municípios

Área

Densidade
demográfica
Relativa (hab/km2)
(%)

(Censo 2010)

Total
(km2)

Relativa
(%)

Total
(hab.)

PERNAMBUCO

185

98.311,62

100

8.796.448

100

89,48

I Região
II Região
III Região
IV Região
V Região
VI Região
VII Região
VIII Região
IX Região
X Região
XI Região
XII Região

20
20
22
32
21
13
7
7
11
12
10
10

3.731,76
3.226,25
694,19
11.363,24
7.337,07
1.664,46
6.822,74
14.652,82
14.143,81
4.308,54
5.190,55
19.13,73

3,8
3,2
0,7
11,6
7,5
1,7
6,9
14,9
14,4
4,4
5,3
1,9

3.908.757
566.331
574.905
1.241.469
513.660
382.602
138.719
434.713
327.866
180.780
223.879
302.767

44,4
6,4
6,5
14,1
5,8
4,3
1,6
4,9
3,7
2,1
2,5
3,4

1047,43
175,54
828,17
109,25
70,01
229,87
20,33
29,67
23,18
41,96
43,13
158,21

Fonte: IBGE/2010.

No que se refere à variável sexo, a população masculina do Estado totaliza 4.230.681
(48,10%) enquanto a população feminina corresponde a 4.565.767 habitantes
(51,90%); dessa forma a distribuição por sexo no Estado segue a mesma tendência
verificada na Região Nordeste e no Brasil, onde o sexo feminino apresenta uma
discreta superioridade numérica (51,9%; 51,2% e 51,0% respectivamente) em relação
ao masculino.
Nas Regiões de Saúde, a distribuição da variável sexo apresenta o mesmo
comportamento observado no Estado (Tabela 2).
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Tabela 2- Distribuição da população segundo sexo e Região de Saúde.
Pernambuco, 2010.

Região Saúde

Masculino

Feminino

Total

Razão de
sexos

Recife
Limoeiro
Palmares
Caruaru
Garanhuns
Arcoverde
Salgueiro
Petrolina
Ouricuri
Afogados da Ingazeira
Serra Talhada
Goiana

1.842.530
274.772
284.554
601.414
249.647
187.586
68.477
213.467
162.283
88.568
109.283
148.100

2.066.227
291.559
290.351
640.055
264.013
195.016
70.242
221.246
165.583
92.212
114.596
154.667

3.908.757
566.331
574.905
1.241.469
513.660
382.602
138.719
434.713
327.866
180.780
223.879
302.767

89,2
94,2
98,0
94,0
94,6
96,2
97,5
96,5
98,0
96,0
95,4
95,8

Total

4.230.681

4.565.767

8.796.448

92,7

Fonte: IBGE/2010.

O Estado apresentou uma importante mudança em sua estrutura etária. Apesar de no
ano 2000 já se perceber um estreitamento na base da pirâmide, este perfil é
acentuado no ano de 2010, em especial na faixa etária 0 a 9 anos, com alargamento a
partir das faixas seguintes (Figura 3). O declínio na faixa etária de 0 a 9 anos pode ter
sido influenciado pela redução na taxa de natalidade observada na década (26,3%),
uma vez que a variação da taxa de mortalidade, outro fator que influencia o ritmo de
crescimento populacional, foi pouco expressiva (4,5%).
Figura 3- Pirâmide etária do estado de Pernambuco, 2000 e 2010.

Fonte: IBGE, 2000 e 2010.
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Em Pernambuco, as populações das faixas etárias mais jovens (de zero a 19 anos)
sofreram decréscimo quando comparados os anos de 2000 e 2010. Esse
comportamento, expresso em pontos percentuais, foi mais intenso nas Regiões de
Saúde de Recife (-104,80), única que estende a diminuição de população à faixa etária
de 20-29 anos, seguida da Região de Saúde de Limoeiro (-103,77), Goiana (-97,80) e
Afogados da Ingazeira (-97,05). A análise da redução de população considerando a
faixa etária de 0 – 14 anos, que é a utilizada como numerador no cálculo da taxa de
envelhecimento, evidencia que a redução se apresenta mais intensa nas Regiões de
Saúde de Limoeiro (-84,23), Recife (-81,49), única que estende a diminuição de
população à faixa etária de 20-29 anos, Afogados da Ingazeira (-80,41) e Palmares (80,39).
Em todas as Regiões é observado um aumento populacional a partir da faixa etária 30
a 39 anos, ressaltando-se os menores aumentos percentuais na I e na VI Regiões
(6,39 e 7,64, respectivamente), enquanto que o aumento médio nas demais Regiões é
de 14,71. A I Região de Saúde apresenta o maior crescimento percentual nas faixas
etárias a partir de 30 anos, com ressalte da faixa etária de 80 anos e mais, onde
expressa um incremento de 46,62 pontos percentuais, enquanto a média percentual
das demais Regiões é de 20,95.
Com relação à expectativa de vida ao nascer, publicada na Síntese de Indicadores
Sociais 2010 pelo IBGE, o Estado apresenta a terceira menor expectativa de vida da
Região Nordeste (69,1 anos), sendo maior apenas que os estados do Maranhão e de
Alagoas, apesar de ter apresentado um aumento superior (4,1%) ao observado na
Região Nordeste (3,6%) e no Brasil (3,1%), comparando-se os anos de 1999 e 2009.
O processo de envelhecimento se concretiza quando a participação da população
idosa se torna considerável em relação à população jovem. Esse processo acontece
por dois movimentos demográficos demonstrados nas pirâmides populacionais
(Moreira, 2002): diminuição da população jovem, fruto da queda da fecundidade
(envelhecimento pela base) e pelo aumento da população idosa devido à queda da
mortalidade (envelhecimento pelo topo).
No que se refere ao envelhecimento da população, o estado de Pernambuco, assim
como a Região Nordeste e o Brasil, encontra-se em estágio avançado na transição
demográfica, variando de 28,6% - 41,6% na década de 2000, representando um
aumento de 51,4% e 45,2%, respectivamente.
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Das Regiões de Saúde do Estado, as que apresentaram maiores valores para o Índice
de Envelhecimento foram as regiões de Afogados da Ingazeira (51,39), Recife (46,15)
e Limoeiro (45,01) e o menor valor está na Região de Saúde de Petrolina (26,16). As
demais Regiões de Saúde apresentam valores médios de 37,95.
Em Pernambuco, no ano 2010, a taxa específica de fecundidade foi 0,054, destaca-se
que houve uma redução de 25,32%, se comparados os anos 2000 e 2010. Em relação
ao comportamento desta taxa por Região de Saúde, comparando os dados do mesmo
período, verifica-se que apenas a Região de Petrolina apresentou aumento na
variação percentual desse indicador (0,69), ficando muito distante da média de
variação das taxas de fecundidade das demais regiões, que é de -25,10.
No Estado, a taxa bruta de mortalidade representou 6,35/1000 hab. em 2010, variando
de 7,22 na Região de Saúde de Afogados da Ingazeira e em 6,82 na região de
Caruaru, a 4,55 na região de Petrolina.
Em 2010, com relação à situação do domicílio, 80,2% dos habitantes (7.052.210)
residem na área urbana e 19,8% (1.744.238) residem na área rural. De acordo com a
Figura 4, quando comparados os anos extremos do período estudado, verifica-se um
aumento da concentração populacional na zona urbana na ordem de 6,2%, porém
esse aumento na urbanização foi aproximadamente 35% menor que o verificado na
Região Nordeste (17,7%) e no Brasil (16,7%).
Figura 4- Proporção da população residente em área urbana e rural em
Pernambuco, 2000 e 2010.

Fonte: IBGE, 2010.

A maior parte da população tem como cor autorreferida a parda (53,3%), seguida da
cor branca (36,7%), como mostra a Figura 5.
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Figura 5- Distribuição da população de Pernambuco segundo raça/cor, 2010.

Fonte: IBGE, 2010.

2.1.2

Perfil Socioeconômico

2.1.2.1

Índice de Desenvolvimento Humano (IDH)

De acordo com os dados divulgados em 2008 pelo Programa das Nações Unidas para
o Desenvolvimento (PNUD), o Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) de
Pernambuco foi de 0,718. O Estado ocupa a 23º posição no ranking dos estados
brasileiros e em relação à região Nordeste encontra-se na 5° posição.
2.1.2.2

Educação

Com relação a escolaridade observa-se que entre os anos de 1992 e 2008 houve uma
redução de 42,3% na taxa de analfabetismo em maiores de 15 anos no estado de
Pernambuco, passando de 30,94% para 17,86%, respectivamente (Figura 6).
Figura 6- Taxa de analfabetismo em maiores de 15 anos. Pernambuco, 1992 a
2008.
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Fonte: IBGE - Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios – PNAD.
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De acordo com a Figura 7, verifica-se ainda um importante aumento nos níveis de
escolaridade da população com mais de 15 anos. O número de analfabetos funcionais
(menos de 4 anos de estudo) vem decrescendo, porém ainda se mantém em
patamares elevados, mais de 28% em 2008. Ao comparar os anos extremos da série
analisada (1992-2008) observa-se uma redução de 42% na população maior de 15
anos com menos de um ano de estudo, passando de 28,8% em 1992 para 16,7% em
2008. Verifica-se ainda uma redução no percentual da população com um a três anos
de estudo, passando de 18,8% para 11,9%, representando uma redução de 36,8%.
Ainda em relação à escolaridade, vale destacar o aumento de 83,4% na proporção da
população com mais de 8 anos de estudo, que em 1992 correspondia a 24,1% e em
2008 já superava 44%.
Figura 7- Níveis de escolaridade* na população de 15 anos e mais. Pernambuco,
1992 a 2008.
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8 e mais

Fonte: IBGE - Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios – PNAD.
Nota * Anos de estudo.

2.1.2.3

Renda

Em 1992 a renda média domiciliar per capita era R$ 259,7 passando para R$ 416,2
em 2008, um acréscimo de mais de 60% (Figura 8).
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Figura 8- Renda média domiciliar per capita*. Pernambuco, 1992 a 2008.
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Fonte: IBGE.
Nota * Valores da renda per capita em reais (R$).

O gráfico abaixo (Figura 9) trata da proporção de pobres em Pernambuco. Entre 1992
e 2008 observa-se redução da proporção de pessoas que vivem com rendimento
familiar de até meio salário mínimo per capita, embora a pobreza ainda se mantenha
em patamares expressivos no Estado, apresentando taxa de 30,6 em 2008, sendo
esta maior que a média nacional.
A Figura 10 refere-se ao percentual da população coberta por planos e seguros de
assistência suplementar à saúde em Pernambuco, sendo possível observar um
incremento entre os anos de 2000 a 2008, passando de 10,7% para 13,0%. Porém a
cobertura é inferior à média nacional, uma vez que mais de um quarto da população
brasileira (25,9%) era coberta por algum plano de saúde em 2008.
2.1.2.4

Situação dos domicílios particulares permanentes

Figura 10- Proporção de pessoas de baixa
renda. Pernambuco, 1992 a 2008.

Figura 10- Cobertura de planos de saúde.
Pernambuco, 2000 a 2008.

Fonte: IBGE - Pesquisa Nacional por Amostra de
Domicílios – PNAD.
Nota * SM – Salário Mínimo

Fonte: IBGE - Pesquisa Nacional por Amostra de
Domicílios - PNAD - Suplemento Saúde.
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A Tabela 3 traz uma síntese dos indicadores do Estado em relação à situação dos
domicílios particulares permanentes, de acordo com dados da PNAD em 2009.
Nesse ano, 63,7% das famílias residentes nos domicílios particulares permanentes do
Estado têm como pessoa de referência um homem. Mais de 70% dos chefes de
família são economicamente ativos e 65,1% estavam ocupados na semana de
referência da pesquisa.
Quanto à cobertura dos serviços, mais de 84% dos domicílios particulares
permanentes estão ligados à rede geral de abastecimento de água com canalização
interna e 39,6% estão ligados à rede coletora de esgoto. Mais de 71% possuem coleta
de lixo direta e 99,5% possuem iluminação elétrica.
No que se refere à existência de bens duráveis nos domicílios, observa-se que fogão e
televisão são os bens mais encontrados nos domicílios pernambucanos, 96,6% e
95,5%, respectivamente; e 15,4% dos domicílios possuem microcomputador com
acesso à internet.
Tabela 3- Condições dos domicílios particulares permanentes. Pernambuco,
2009.
Situação dos Domicílios
Sexo da pessoa de referência da família
Famílias residentes em domicílios particulares - pessoa de referência - homens
Famílias residentes em domicílios particulares - pessoa de referência - mulheres
Condição de atividade da pessoa de referência da família
Famílias residentes em domicílios particulares - condição de atividade na semana
de referência da pessoa de referência da família - economicamente ativas
Distribuição das famílias residentes em domicílios particulares - condição de
atividade na semana de referência da pessoa de referência da família economicamente ativas - ocupadas
Distribuição das famílias residentes em domicílios particulares - condição de
atividade na semana de referência da pessoa de referência da família - não
economicamente ativas
Condição dos domicílios particulares permanentes
Disponibilidade de Serviços
Rede geral de abastecimento de água - com canalização interna
Rede geral de abastecimento de água - sem canalização interna
Rede coletora de esgoto
Fossa séptica
Coleta de lixo (coletado diretamente)
Coleta de lixo (coletado indiretamente)
Iluminação elétrica
Telefone

63,7 %
36,3 %

70,2 %

65,1 %

29,8 %

84,4
15,6
39,6
4,0
71,4
9,8
99,5
76,6
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Situação dos Domicílios
Existência de alguns bens duráveis
Fogão
Filtro de água
Geladeira
Freezer
Máquina de lavar roupa
Rádio
Televisão
Microcomputador
Microcomputador com acesso à Internet
Telefone

96,6
33,9
87,8
5,7
20,4
87,3
95,5
19,8
15,4
76,6

Fonte: IBGE - Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios – PNAD, 2009.

2.1.3

Perfil Epidemiológico

2.1.3.1

Natalidade

No período de 2000 a 2010 nasceram, em média, 165.770 crianças por ano de mães
residentes em Pernambuco. Seguindo a tendência observada no Brasil e na Região
Nordeste, a taxa bruta de natalidade do estado de Pernambuco vem apresentando
declínio durante toda a década de 2000, com expectativa de redução de 5 nascidos
vivos por grupo de 10.000 habitantes ao ano. Nos outros extratos (Brasil e Nordeste),
esta expectativa é que ocorram 5 e 4 nascimentos a menos por grupo de 10.000
habitantes ao ano, respectivamente (Figura 11).
Figura 11- Evolução temporal da taxa bruta de natalidade em Pernambuco, no
Nordeste e no Brasil, 2000 a 2010.
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Fonte: SINASC-PE, 2011.

Nas Regiões de Saúde do Estado o comportamento das taxas brutas de natalidade,
quando comparados os valores do ano de 2000 com 2010, é de declínio, com média
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dessa variação nas nove regiões de maior valor, de -23,16, acompanhando o
observado no Estado. Exceção é observada na Região de Saúde de Petrolina (6,44) e,
apresentando queda, mas com menores valores, as Regiões de Serra Talhada (-8,99)
e Goiana (-10,67).
Com relação ao tipo de parto, percebe-se uma tendência de aumento no percentual de
partos cesáreos no Estado, com crescimento médio anual de aproximadamente 2%,
até 2009, e em 2010 de 3%. Esta tendência é verificada tanto na Região Nordeste
quanto no Brasil, com crescimento médio anual de 2%, até o ano 2010. É importante
observar, porém, que nos dois últimos anos da série, a diferença do percentual de
partos cesáreos entre o estado de Pernambuco e o Brasil, cai para menos de 10%
(Figura 12).
Figura 12- Evolução temporal do percentual de partos cesáreos e Pernambuco
no Nordeste e no Brasil, 2000 a 2010.
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Fonte: SINASC/PE, 2011.

Os partos cesáreos por Região de Saúde, comparadas as variações de pontos
percentuais nos anos de 2000 com 2010, apresentam aumento na frequência, com
ressalte para as regiões de Ouricuri (188,02%), Palmares (158,64%), Garanhuns
(119,21%) e Arcoverde (107,09%), com menores valores para as Regiões de Serra
Talhada (54,42%) e Recife (51,07%).
Seguindo o mesmo método, os partos vaginais por Região de Saúde, apresentam
declínio em todas as regiões, em especial, a de Limoeiro (-41,82%), Afogados da
Ingazeira (-39,85%) e Palmares (-34,47%), sendo as menores reduções observadas
na Região de Saúde de Salgueiro (-20,47%) e Serra Talhada (-19,37%).
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Na análise do indicador de baixo peso percebe-se a mesma tendência de crescimento
observada no indicador de tipo de parto. O estudo aponta para um crescimento médio
anual de 0,1 ponto percentual nas três esferas administrativas. É esperado que a cada
1.000 crianças nascidas ao ano, uma nasça com menos de 2.500 gramas.
O baixo peso ao nascer apresentou aumento em todas as Regiões de Saúde. Na
comparação dos anos 2000 e 2010, a Região de Saúde de Caruaru apresenta o
menor aumento de casos de baixo peso ao nascer, expressos em pontos percentuais
(0,18%), seguida da região de Recife (3,82%). As regiões que mais aumentaram o
indicador de baixo peso ao nascer foram Ouricuri (51,99%) e Salgueiro (45,54%) .
O mesmo comportamento de crescimento é observado no indicador de prematuridade,
em Pernambuco quanto no Brasil; no entanto, não é esperado crescimento de partos
prematuros na região Nordeste. Entre as Regiões de Saúde de Pernambuco, quando
confrontados os dados de 2000 e 2010, as que diminuíram a taxa de prematuridade,
em pontos percentuais, foram as de Serra Talhada (-31,69%) e Garanhuns (-6,01%).
Recife (10,10%) e Caruaru (19,40%) foram as Regiões de Saúde que apresentaram os
menores aumentos na taxa de prematuridade; expressaram os maiores valores
Petrolina (81,35%), Salgueiro (78,26%) e Palmares (76,19%).
Estes dois indicadores (peso ao nascer e prematuridade) apresentam correlação
positiva com o indicador tipo de parto, o que sugere que quanto maior o percentual de
partos cesáreos, maior o nascimento de crianças com baixo peso e prematuras
(R≈0,6).
É relevante a redução no percentual de mães adolescentes (10 e 19 anos) passando
de 25,1% em 2000 para 21,3% em 2010, no entanto, no decênio analisado, o
percentual de mães de 10 a 14 anos permaneceu estável, em média 1%, enquanto
que nas mães com mais de 35 anos, verifica-se um aumento, passando de 7,8% para
9,0% no mesmo período (Figura 13).
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Figura 13- Proporção de nascidos vivos segundo faixa etária da mãe.
Pernambuco, 2000 a 2010.

Fonte: Sinasc/GMVEV/DG-VEA/SEVS/SES-PE.
Nota * Dados sujeitos à alteração.

Enfocando os dados sobre a faixa etária materna de 10 a 19 anos e considerando-se
os nascimentos por Região de Saúde, comparados os anos de 2000 e 2010, os
resultados apontam que na Região de Petrolina houve um aumento de 13,36%, sendo
a única Região de Saúde a apresentar esse comportamento. Nas outras regiões
houve um decréscimo, e quem mais reduziu os nascimentos nessa faixa etária foram
as regiões de Palmares (-36,27%) e Recife (-35,56%).
Ressalta-se que na faixa etária de 10 a 14 anos, com igual comparação de anos, a
Região de Saúde de Petrolina apresentou um aumento de 98,25% no número de
nascimentos, seguida pelas Regiões de Ouricuri (56,45%) e Afogados da Ingazeira
(47,37%). As Regiões de Saúde de Arcoverde, Garanhuns e Goiana também tiveram
aumento de nascimentos de 2000 para 2010, mas com menores variações, numa
média de 9,70%. As demais Regiões de Saúde apresentaram decréscimo no número
de nascimentos de crianças de mães entre 10 e 14 anos, em especial, a Região de
Serra Talhada, com a maior redução (-26,83%), seguida da Região de Recife (21,34%) e Palmares (-14,63%).
Os nascimentos de crianças em mães acima dos 35 anos, comparando-se as Regiões
de Saúde nos anos de 2000 e 2010 revela aumento em Petrolina (62,41%), Recife
(25,94%) e Goiana (12,87%). As demais Regiões de Saúde de Pernambuco
apresentaram queda de nascimentos nessas faixas etárias, com ressalte para as
Regiões de Ouricuri (-37,01%), Garanhuns (-23,02%), Palmares (-21,20%) e
Arcoverde (-21,11%).
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No que se refere ao grau de instrução materno, verifica-se que em Pernambuco houve
uma importante redução na proporção de mães sem instrução, que em 2000
correspondia a 10,6%, passando para 2,2% em 2010, um decréscimo de 79,24% no
decênio. Todas as Regiões de Saúde também apresentaram redução no número de
mães sem instrução, comparando-se os mesmos anos, com média de -80,44% e
valores extremos mínimos de redução em Arcoverde (-74,9%) e redução máxima em
Afogados da Ingazeira (-87,6%).
Considerando que o número de consultas é um indicador de cobertura do pré-natal
que está associado à mortalidade infantil e mortalidade materna, no ano de 2009,
Pernambuco obteve cerca de 90% de cobertura de pré-natal com 4 ou mais consultas,
sendo que dessas 48,66% realizaram 7 ou mais atendimentos.
Em concordância com este fato, o Ministério da Saúde preconizou, a partir de 2010, o
parâmetro de 7 ou mais consultas. Portanto, em 2010 o Estado apresentou uma
cobertura de 51,93% de gestantes com 7 ou mais consultas, superando em 1,93% do
percentual pactuado, que foi 50%.
Apesar de o Estado ter ultrapassado os 50% preconizado pelo Ministério da Saúde em
2010, houve diferença entre os dados das Regiões de Saúde, onde não alcançaram
esse percentual as Regiões de Petrolina (48,54%), Goiana (44,57%), Serra Talhada
(41,98%), Afogados da Ingazeira (41,69%) e Palmares (41,29%).
2.1.3.2 Mortalidade
A média de óbitos em Pernambuco de 2000 a 2010 foi de 55.390. O Coeficiente Geral
de Mortalidade decresceu 1,3 pontos percentuais nesse período, variando entre 4,51
óbitos/1000 hab. na Região de Petrolina e 7,21 óbitos/1000 hab. na Região de
Afogados da Ingazeira em 2010.
Em Pernambuco, no ano 2010, a maioria dos óbitos ocorreu em pardos (58,44%),
seguidos de brancos (34,89%) e pretos (6,12%); as demais categorias representaram
juntas menos de 1%. As Regiões de Saúde seguem a mesma tendência, no entanto
ressalta-se que nas Regiões de Garanhuns e Petrolina houve um alto percentual de
óbitos com o quesito raça/cor não informado, 15,75% e 19,60%, respectivamente.
Quando analisada a mortalidade por faixa etária, observa-se um maior percentual
(59,7%) de óbitos na idade mais avançada, acima de 60 anos (Figura 14). Observa-se
que as Regiões de Saúde apresentam o mesmo comportamento.
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Figura 14- Distribuição dos óbitos segundo faixa etária. Pernambuco, 2010.

59,7%

60 ou mais
30,4%

20 a 59
10 a 19
5a9
1a 4
< 01
0,0%

2,4%
0,3%
0,6%
3,7%
10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

Fonte: SIM/PE, 2011.

Pernambuco vivencia uma transição epidemiológica em estágio avançado, com a
redução da incidência e letalidade das doenças infecciosas e parasitárias; em
contrapartida, um aumento das doenças crônico-degenerativas. De acordo com esse
perfil, no ano de 2010, as principais causas de morte foram doenças do aparelho
circulatório (29,59%), causas externas (13,60%) e neoplasias (12,76%) (Tabela 4). O
perfil da mortalidade por capítulo no estado de Pernambuco segue o mesmo padrão
da Região Nordeste e se assemelha com o do Brasil, diferindo em relação a este
apenas no ranking. Apresentam os mesmos cinco principais capítulos, porém
enquanto no Brasil o capítulo das neoplasias aparece no segundo lugar de causas de
morte, em Pernambuco esta posição é assumida pelo capítulo das causas externas de
morbimortalidade e as neoplasias assumem a terceira posição no ranking.
Tabela 4- Distribuição dos óbitos segundo grupo de causas - CID10.
Pernambuco, 2010.
Causa (Cap CID10)
Frequência
%
Doenças do aparelho circulatório
16583
29,59
Causas externas de morbidade e mortalidade
7623
13,60
Neoplasias (tumores)
7151
12,76
Doenças do aparelho respiratório
5663
10,10
Doenças endócrinas nutricionais e metabólicas
4396
7,84
Sintomas, sinais e achados anormais exames clínicos e laborat.
2987
5,33
Doenças do aparelho digestivo
2977
5,31
Algumas afecções originadas no período perinatal
2673
4,77
Algumas doenças infecciosas e parasitárias
2454
4,38
Outras causas
3543
6,32
Total
56050 100,00
Fonte: SIM/PE, 2011.
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Outra diferença percebida é com relação ao capítulo de causas mal definidas que,
enquanto no Brasil aparece em quinto lugar, com 7,16% das causas, no Estado
assume a sexta posição, apresentando inclusive a menor representação das causas
quando comparado com o Nordeste e o Brasil (5,39%; 7,74% e 7,16%
respectivamente). Este resultado é reflexo do trabalho realizado pela Secretaria de
Saúde do Estado com a colaboração dos municípios na busca pela qualidade das
informações sobre óbito.
Quando analisadas a causas de óbito por Região de Saúde observa-se que, assim
como no Estado, as doenças do aparelho circulatório, ocupam a primeira posição
também no total das Regiões de Saúde. As Causas Externas, como segunda posição
entre os óbitos mais frequentes em Pernambuco, tem como exceção as Regiões da
Saúde de Garanhuns, Arcoverde e Petrolina, que apresentam nessa ordem os óbitos
por Causas Mal Definidas, onde, possivelmente, estão contidos muitos eventos por
causas externas. As neoplasias são a terceira causa mais frequente de óbitos no
Estado, mas só ocupam essa posição nas Regiões de Saúde de Limoeiro, Caruaru,
Ouricuri e Serra Talhada.

Como quarta causa mais frequente de óbito estão as

Doenças do Aparelho Respiratório, coincidindo com as Regiões de Saúde de Recife e
Limoeiro. As Doenças Endócrinas, Nutricionais e Metabólicas são a quinta causa de
óbito em Pernambuco, com essa posição apresentada nas Regiões de Saúde de
Recife, Limoeiro, Caruaru, Garanhuns e Ouricuri; esta causa assume a terceira
posição nas Regiões de Saúde de Palmares, Afogados da Ingazeira e Goiana e quarta
causa na Região de Saúde de Caruaru. As Causas Mal definidas coincidem com o
padrão estadual na Região de Saúde de Ouricuri e assumem a segunda posição da V,
VI e VIII Regiões; a terceira causa na VII e a quinta causa na IV Região de Saúde.
Em Pernambuco, dentre as causas externas, o homicídio é a causa mais freqüente
nos anos de 2000 a 2010, no entanto, quando comparados os dois anos, observa-se
uma redução de 19,15% nos óbitos por essa causa. Os acidentes de transporte são a
segunda causa mais freqüente, no mesmo período (Tabela 5). Ressalta-se ainda um
aumento de 134,15% de óbitos com intenção indeterminada.
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Tabela 5- Distribuição dos óbitos segundo causa externa. Pernambuco,
2000/2010.
Causa Externa agrupada

2000

%

2010

%

Homicídio

4272

64,0

3454

51,0

Acidentes de Transportes

1426

21,4

1991

29,4

Outros acidentes

322

4,8

342

5,0

Intenção indeterminada

284

4,3

665

9,8

Suicídio

278

4,2

282

4,2

89

1,3

39

0,6

0

0,0

3

0,0

6671

100,0

6776

100,0

Complic. Assistencia Média
Intervenção legal
Total
Fonte: SIM/PE, 2011.

Nas Regiões de Saúde, no mesmo período, observa-se que os homicídios e os
acidentes de transporte seguem o mesmo padrão do Estado, representando
respectivamente, a primeira e a segunda causa externa mais freqüente; com exceção
da X Região de Saúde (Afogados da Ingazeira) onde essas posições se invertem.
Diferente do Estado, a II, V, VI, IX, X, XI e XII regiões tiveram um incremento no
número de homicídios, chegando a 39,66 pontos percentuais na Região de Ouricuri.
No que se refere aos acidentes de transporte todas as Regiões de Saúde
apresentaram aumento, porém esse incremento foi mais acentuado na X (225%), IX
(193,6%) e XI (141,38%).
No que se refere aos óbitos por acidentes de transporte, no estado de Pernambuco
em 2010, esses eventos ocorreram principalmente em motociclistas (30%), seguidos
dos atropelamentos (24%) e de outros acidentes terrestres (21%) (Figura 15).
Ressalta-se ainda que entre 2000 e 2010, houve um aumento de 154,56% no número
de óbitos por acidentes de transporte com motocicleta, no entanto, houve uma
redução nos atropelamentos (-30,69%) e nos classificados com outro acidente de
transporte terrestre (-23,82%).
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Figura 15- Distribuição dos óbitos por acidente de transporte. Pernambuco,
2010.
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Fonte: SIM/PE, 2011.

As comparações regionais indicam divergências entre o indicador de taxa de
mortalidade por acidentes de transporte existindo Regiões de Saúde que
apresentaram aumento e outras, redução no período de 2000 a 2010.
No ano de 2010 a Região de Saúde que apresentou maior taxa de acidentes de
transporte foi a IX com 42,1/100.000 hab., seguido pela XI (31,3/100.000 hab) e VII
(31,0/100.000 hab.), estando inclusive acima da taxa do Estado nesse ano
(22,5/100.000 hab).
Em análise, na comparação entre os anos 2000 e 2010, percebeu-se que a Região de
Saúde que mais aumentou essa taxa foi a X (Afogados da Ingazeira) com 210, 4% de
aumento, saindo de 9,3/100.000 hab. em 2000 para 28,8/100.000 hab. em 2010; a que
mais reduziu (-8,3%) foi a III (Palmares), que apresentava em 2000 19,5 reduzindo
para 17,9/100.000 hab. em 2010.
Assim como no Estado, óbitos por acidentes de transporte apresentam-se em maior
proporção principalmente em nove (75%) das Regiões de Saúde: XI (45,7%), IX
(44,9%), X (40,4%), VI (39,1%), IV (38,5%), II (38,4%), V (34,0%), VII (32,6%) e XII
(31,3%), que apresentam os acidentes de motociclistas como a principal causa de
morte por acidentes de transporte nas respectivas regiões.
O maior percentual por atropelamento é na I Região (Recife) 34,4%, seguido pela III
Região (Palmares) 29,1%. A VIII Região teve como principal causa de óbito por
acidentes de transporte “outros acidentes de transporte” 28,2%. A Tabela 6 mostra a
distribuição dos óbitos por acidentes de transporte por Região de Saúde no ano 2010.

50

PLANO ESTADUAL DE SAÚDE – ANÁLISE SITUACIONAL

Tabela 6- Distribuição do percentual dos óbitos segundo tipo acidente de
transporte e Região de Saúde. Pernambuco, 2010.
Atropelament

Ocupantes

o

veículos

a

de transporte

Recife

34,4

12,0

20,4

30,0

Limoeiro

23,3

23,3

38,4

13,0

Palmares

29,1

22,3

26,2

19,4

Caruaru

23,8

22,4

38,5

11,2

Garanhuns

20,0

22,7

34,0

19,3

Arcoverde

18,4

28,7

39,1

9,2

Salgueiro

7,0

20,9

32,6

27,9

Petrolina

20,4

24,3

23,3

28,2

Ouricuri

13,0

23,9

44,9

12,3

Ingazeira

13,5

23,1

40,4

19,2

Serra Talhada

11,4

21,4

45,7

20,0

Goiana

17,5

26,3

31,3

16,3

Região de Saúde

Motociclist Outros acidentes

Afogados da

Fonte: SIM/PE, 2011.

Em Pernambuco no total de óbitos por sexo no ano de 2010, foram registrados 31.504
óbitos no sexo masculino e 24.424 no sexo feminino. Desde o ano 2000, o Estado vem
apresentando uma maior mortalidade masculina, estando de acordo com os padrões
da Região Nordeste e do Brasil, sendo influenciada principalmente pelo aumento das
causas externas.
Quando observadas as causas básicas, as doenças do aparelho circulatório são as
principais causas de morte na população de ambos os sexos. No sexo masculino, as
causas externas aparecem como segunda principal causa e entre as mulheres, as
neoplasias (Tabela 7).
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Tabela 7- Distribuição dos óbitos por sexo e causa básica de óbito. Pernambuco,
2010.
Causa (Cap CID10)

Frequência

%

8.089
3.630
2.836
2.486
1.635
1.345
1.208
1.133
1.033
1.028
24.423

33,1
14,9
11,6
10,2
6,7
5,5
5,0
4,6
4,2
4,2
100,0

8.485
6.415
3.518
2.825
1.943
1.910
1.888
1.639
1.454
1.422
31.499

26,9
20,4
11,2
9,0
6,2
6,1
6,0
5,2
4,6
4,5
100,0

Sexo Feminino
Doenças do aparelho circulatório
Neoplasias (tumores)
Doenças do aparelho respiratório
Doenças endócrinas nutricionais e metabólicas
Outras causas
Sint .sinais e achad. anorm. ex. clín. e laborat.
Causas externas
Algumas afec. originadas no período perinatal
Doenças do aparelho digestivo
Algumas doenças infecciosas e parasitárias
Total
Sexo Masculino
Doenças do aparelho circulatório
Causas externas
Neoplasias (tumores)
Doenças do aparelho respiratório
Doenças do aparelho digestivo
Doenças endócrinas nutricionais e metab.
Outras causas
Sint. sinais e achad. anorm. ex. clín. e laborat.
Algumas afec. originadas no período perinatal
Algumas doenças infecciosas e parasitárias
Total
Fonte: SIM/PE, 2011.

Assim como no Estado, as doenças do aparelho circulatório são as causas mais
habituais de óbito masculino, seguidas das causas externas nas Regiões de Saúde,
exceto as de Petrolina e Ouricuri, onde essas posições se invertem, e a região de
Afogados da Ingazeira que tem como segunda causa mais freqüente as neoplasias.
As neoplasias constam como terceira principal causa de óbito nos homens,
coincidindo essa posição em quase todas as Regiões de Saúde, exceto a de
Palmares, que tem as doenças endócrinas, nutricionais e metabólicas nessa posição,
e as Regiões de Saúde de Garanhuns, Arcoverde e Petrolina com a terceira causa de
óbito masculino as causas Mal Definidas.
Além de ocuparem as posições anteriores nas Regiões de Saúde, as causas Mal
Definidas de óbito estão entre as mais frequentes também nas Regiões de Saúde de
Caruaru e Salgueiro (4ª causa), Ouricuri (5º causa), Limoeiro e Palmares (9º causa) e
Recife, como décima causa de óbito entre os homens.
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As doenças do aparelho respiratório, que são a quarta causa de morte masculina em
2010 no Estado, só ocupam essa posição nas Regiões de Saúde de Recife, Limoeiro
e Palmares; e as doenças do aparelho digestivo são responsáveis pela quinta causa
de óbito em Pernambuco e nas Regiões de Saúde de Recife, Limoeiro e Afogados da
Ingazeira.
Ressaltam-se os casos de óbitos por Transtornos Mentais e Comportamentais nos
homens, ocupam a décima posição entre as causas mais frequentes em quase todas
as Regiões de saúde, exceto as de Recife e Petrolina, onde são a 13ª causa.
Em relação aos óbitos femininos nas Regiões de Saúde, as doenças do aparelho
circulatório são a primeira causa de morte em todas as regiões, principalmente nas de
Recife, Caruaru, Limoeiro e Palmares.
As Neoplasias são a segunda causa mais frequente de óbito feminino nas Regiões de
Saúde de Recife, Limoeiro, Salgueiro, Ouricuri e Serra Talhada. As Regiões de Saúde
que diferem da segunda posição no Estado são as de Palmares, Caruaru, Afogados
da Ingazeira e Goiana que têm nessa posição as Doenças Endócrinas, Nutricionais e
Metabólicas; e as Regiões de Saúde de Garanhuns, Arcoverde e Petrolina, cuja
segunda causa é ocupada pelas Causas Mal Definidas.
Em relação à mortalidade feminina, os óbitos por Causas Mal Definidas chegam a
ocupar a segunda posição nas Regiões de Saúde de Garanhuns, Arcoverde e
Petrolina, continuando dentre as dez causas mais frequentes de óbitos em mulheres
nas Regiões de Saúde de Salgueiro (3ª causa),Caruaru (4ª causa), Goiana (8ª causa)
e Serra Talhada (9ª causa).
Também chamam à atenção as mortes ocasionadas pelas afecções Originadas no
período perinatal, ocupando posições de destaque nas Regiões de Saúde de Ouricuri
(3ª causa), Arcoverde e Salgueiro (4ª causa), Palmares, Petrolina, Afogados da
Ingazeira e Serra Talhada (5ª causa), Recife (8ª causa) e Goiana (9ª causa).
Na análise do risco de óbito, foram selecionadas as oito causas de maior impacto no
perfil do Estado e calculado seu risco na população.
No que se refere às doenças do aparelho circulatório, foram analisadas o risco de
óbito por doenças cerebrovasculares e por infarto agudo do miocárdio. Quando
comparado o coeficiente padronizado de mortalidade por doenças cerebrovasculares
do Estado com a Região Nordeste e com o Brasil, percebe-se que em Pernambuco o
risco de óbito por este agravo é 19,2% maior do que na Região Nordeste e 7,7% maior
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do que no Brasil no período de 2000 a 2010, porém, enquanto em relação à região
Nordeste há uma tendência temporal de redução desta diferença, em relação ao
Brasil, o comportamento verificado é oposto. Com relação ao infarto agudo do
miocárdio, comportamento semelhante é verificado na comparação da tendência
temporal de Pernambuco com as demais esferas administrativas, porém com relação
o risco médio de óbito no período, em relação ao Nordeste, Pernambuco apresenta
um risco 63,4% maior e em relação ao Brasil, o risco é 33,7% maior (Tabela 8).
Tabela 8- Coeficiente padronizado de mortalidade por ano de ocorrência do óbito
segundo causa (CID10) e esfera administrativa. Pernambuco, 2000 a 2010.

2000

Doenças cerebrovasculares
PE
NE
BR
62,50
46,86
63,86

Infarto Agudo do Miocárdio
PE
NE
BR
48,81
26,69
44,25

2001

64,14

50,67

64,44

50,99

29,45

44,32

2002

65,18

51,84

64,49

52,50

30,65

44,87

2003

68,02

53,16

65,07

56,51

31,97

45,32

2004

69,88

54,86

65,86

58,78

34,54

46,86

2005

73,19

58,48

63,78

61,04

37,03

45,12

2006

76,66

66,37

67,80

63,97

42,81

48,05

2007

67,18

60,73

56,89

62,77

42,09

42,17

2008

64,19

59,64

56,38

64,87

43,18

42,82

2009

59,20

57,59

54,60

67,56

43,21

41,99

2010

55,74

51,62

51,94

61,63

40,24

41,51

Ano de
ocorrência

Fonte: SIM/PE, 2011.

No Estado, as doenças cerebrovasculares (I60-I69) apresentaram tendência de
crescimento até o ano de 2005, mudando a curva de risco a partir de então,
apresentando uma redução de 6,6% na taxa de mortalidade no período 2005-2010.
Considerando a comparação 2005 e 2010, as Regiões de Saúde que decresceram na
variação percentual foram as de Petrolina (-59,46%), Caruaru (-45,12%) Goiana (36,54%) e Recife (-18,03%), ao contrário de outras Regiões de Saúde que tiveram
considerado aumento percentual, como Salgueiro (174,07%), Garanhuns (242,86%) e
Limoeiro (493,07%). As demais Regionais de Saúde apresentaram uma média de
variação de 25,82%.
Com relação ao Infarto Agudo do Miocárdio (I21) é observada tendência de
crescimento em Pernambuco, no Nordeste e no Brasil, com expectativa de,
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respectivamente, 3; 2; 1 óbito 100.000 hab/ano, segundo modelo de regressão linear
de primeira ordem.
As Regiões de Saúde cuja variação de pontos percentuais apresentou maior aumento
foram as de Petrolina (310,73%), Ouricuri (309,38%) e Afogados da Ingazeira
(255,56%) e as que demonstraram menor variação positiva foram Limoeiro (98,10%),
Salgueiro (90%) e Recife (28,50%). As demais Regiões de Saúde apresentaram dados
mais homogêneos, com média de variação de 143%.
A Figura 16 mostra o comportamento do coeficiente de mortalidade por infarto agudo
do miocárdio e doenças cerebrovasculares em Pernambuco.
Figura 16- Evolução temporal do coeficiente bruto de mortalidade por doenças
do aparelho circulatório. Pernambuco, 2000 a 2010.
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Fonte: SIM/PE, 2011.

Comparando o risco de óbito por diabetes mellitus do estado de Pernambuco com a
região Nordeste, percebe-se que o risco no Estado é em média 25,3% menor,
enquanto em relação ao Brasil, esse risco é em média 45,6% maior.
No grupo das Doenças endócrinas, nutricionais e metabólicas, o diabetes mellitus
(E10-E14) se sobressai, sendo responsável em média por mais de 75% dos óbitos no
Estado, registrados no período estudado dentro do capítulo. Se comparados os anos
extremos (2000 e 2010) observa-se um crescimento de 11% de óbitos por esse
agravo. A Região de Saúde que mais contribuiu para esse acréscimo foi a de Ouricuri
(34,21%). Com dados mais homogêneos, as Regiões de Saúde de Afogados da
Ingazeira, Limoeiro, Palmares e Salgueiro apresentaram uma variação média de
21,78%, assim como as Regiões de Goiana, Arcoverde, Garanhuns, Caruaru e Recife,
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com média de variação de 7,27%. Apenas as Regiões de Petrolina e Serra Talhada
tiveram variação decrescente de óbitos por Diabetes mellitus na comparação entre os
dois anos, com variação de -7,09 e -12,02, respectivamente A figura 17 mostra a
evolução temporal do coeficiente de mortalidade no Estado.
Figura 17- Evolução temporal do coeficiente de mortalidade padronizado por
diabetes mellitus, em Pernambuco, Nordeste e Brasil, 2000 a 2010.

Fonte: SIM/PE, 2011.

Dentre as neoplasias malignas que mais levam a óbito no Estado, destacam-se as de
mama feminina (C50), colo do útero (C53) e próstata (C61). Segundo a Figura 18, no
período estudado, as Neoplasias de mama feminina apresentaram o maior incremento
no risco de óbito (37,4%), seguido de neoplasia de próstata (25,8%). No entanto, as
neoplasias de colo de útero apresentaram redução do risco (14,6%).
Figura 18- Evolução temporal do coeficiente de mortalidade padronizado por
neoplasias malignas. Pernambuco, 2000 a 2010.

Fonte: SIM/PE, 2011.
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Comparando o risco de óbito por neoplasia maligna de colo uterino através do
coeficiente padronizado, no período de 2000 a 2010, o estado de Pernambuco
apresenta, em média, um risco 8,1% maior que a região Nordeste e 16,2% maior que
o Brasil. Porém, enquanto no Nordeste ocorreu um aumento de 15,1%, no Estado
houve uma redução de 14,6% e no Brasil o decréscimo foi de 8,7%.
Em Pernambuco, a neoplasia de colo uterino apresentou ma variação percentual
crescente de 15,53%, quando comparados com os dados do ano 2000 e 2010. A
Região de Saúde que contribuiu com a maior variação crescente de óbitos por essa
causa foi a de Petrolina (300%); as Regiões de Serra Talhada, Goiana, Arcoverde,
Garanhuns, Ouricuri e Caruaru obtiveram uma variação média de óbitos de 123,43%.
Num comportamento de menor oscilação, ficaram as Regiões de Saúde de Afogados
da Ingazeira (33,33%), Palmares (17,65%) e Limoeiro, que não apresentou variação
no número de óbitos na comparação entre os dois anos. Comportamento inverso
ocorreu com as Regiões de Saúde de Salgueiro e Recife que diminuíram a variação
de pontos percentuais em -25 e -11,19, respectivamente.
Com relação à neoplasia maligna de mama, o coeficiente de mortalidade padronizado
em Pernambuco é em média 38,8% maior que o Nordeste e 5,1% menor que o Brasil.
Em relação ao primeiro ano da série, o Estado apresenta um aumento no coeficiente
de 37,4% no ano de 2010, enquanto no Nordeste este aumento é de 53,9% e no Brasil
8,7%.
A morte por neoplasia maligna de mama no Estado teve um comportamento crescente
(86,02%) quando comparados os dados de 2000 e 2010. No entanto, a análise por
Região de Saúde expõe grades discrepância entre os resultados. Assim, as Regiões
de Saúde que mais produziram um acréscimo óbitos por esta causa foram as de
Afogados da Ingazeira (800%), Ouricuri (650%), Arcoverde (500%). As Regiões de
Saúde de Limoeiro, Petrolina, Caruaru, Serra Talhada e Goiana obtiveram uma média
de variação de 166,44% e a Regiões de Saúde que sofreram menor perda por
neoplasia maligna de mama foram as de Recife (60,94%), Salgueiro (50%),
Garanhuns (44,44%) e Palmares (7,69%).
A neoplasia de próstata também apresentou aumento nas três esferas (PE, NE e BR),
se comparados os anos 2000 e 2010. Em relação aos óbitos provocados por neoplasia
de próstata em Pernambuco, comparando o mesmo período, houve um acréscimo de
72,38% nesses eventos, em especial nas Regiões de Saúde de Ouricuri (1.500%),
Arcoverde (550%) e Garanhuns (311,11%). O menor crescimento no número de óbitos
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se deu nas Regiões de Saúde de Recife (33,17%), Limoeiro (30,43%), Palmares
(20,00%) e Salgueiro (16,67%).
A Tabela 9 detalha o comportamento dos coeficientes de mortalidade por estas
neoplasias nas três esferas, nos anos de 2000 a 2010.
Tabela 9- Coeficiente padronizado de mortalidade por ano de ocorrência do óbito
segundo causa (CID10) e esfera administrativa. Pernambuco, 2000 a 2010.
Ano de
ocorrência
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010

Neop Malig de Colo de
Útero

Neop Malig de Mama
feminina

Neop Malig de Próstata

PE

NE

BR

PE

NE

BR

PE

NE

BR

6,62
6,56
5,81
6,74
6,91
7,08
7,47
6,20
6,15
6,69
5,65

5,09
5,33
5,62
5,68
5,89
6,69
7,21
6,48
6,40
6,77
5,86

5,59
5,89
5,63
5,72
5,91
5,92
5,99
5,30
5,37
5,42
5,10

9,75
9,78
10,82
11,60
12,22
12,92
15,55
12,46
13,28
12,97
13,39

6,80
6,82
7,48
7,91
8,43
9,28
10,80
9,82
10,46
10,36
10,47

11,97
12,32
12,68
13,03
13,50
13,74
14,42
12,59
13,12
12,88
13,01

5,88
4,98
6,36
6,79
7,76
7,84
8,81
8,01
7,84
8,48
7,39

7,25
7,26
8,39
8,82
9,75
11,20
13,97
13,47
13,98
13,75
12,75

5,73
6,03
6,22
6,57
6,91
7,15
7,59
6,93
7,11
6,95
6,81

Fonte: SIM/PE, 2011.

Em 2010, o coeficiente de mortalidade Infantil no Estado foi de 15,1 óbitos por 1.000
nascidos vivos, apontando para um nível de risco baixo (menos de 20), segundo
parâmetros da OMS, e corresponde a um decréscimo de 50,3 pontos percentuais,
quando se comparam os anos de 2000 e 2010 (Figura 19). Essa redução se deu pela
diminuição do coeficiente em todas as Regiões de Saúde, com maior expressividade
para as regiões de Palmares (68,7%), Garanhuns (60,9%) e Limoeiro (60,5%),
ressaltando-se a I Região de Saúde, que concentra a maior parte da população do
Estado, apresentou uma redução de 42,8 pontos percentuais em relação a esse
indicador.
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Figura 19- Evolução temporal do Coeficiente de mortalidade infantil em
Pernambuco, 2000 a 2010.
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Fonte: SIM-PE, 2011.

Apesar da redução do coeficiente de mortalidade infantil ter ocorrido em todas as
Regiões de Saúde, esse comportamento não se deu de forma homogênea, haja vista
a situação das Regiões de Saúde de Afogados da Ingazeira e Ouricuri que, de 2000
até 2010 oscilaram nos valores desse indicador, ressaltando um acréscimo de 50,1 e
4,6 pontos percentuais, respectivamente, quando comparados os anos de 2009 e
2010. A Tabela 10 mostra o detalhamento dos coeficientes de mortalidade infantil no
ano 2010, segundo Região de Saúde.
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Tabela 10- Coeficientes de mortalidade por Regiões de Saúde. Pernambuco, 2010.
Região de Saúde
Recife
Limoeiro
Palmares
Caruaru
Garanhuns
Arcoverde
Salgueiro
Petrolina
Ouricuri
Afogados da Ingazeira
Serra Talhada
Goiana
Munic Ign
Pernambuco

MINP

MINT

418
56
59
158
81
73
28
68
92
31
48
32
0
1.144

112
16
15
45
22
20
4
28
14
5
8
12
0
301

Valor Absoluto
MIN
MIPN
MI
530
72
74
203
103
93
32
96
106
36
56
44
0
1.445

218
25
46
100
40
48
9
39
42
17
19
23
4
630

748
97
120
303
143
141
41
135
148
53
75
67
4
2.071

Óbitos

NV

25222
56367
3626
8380
3621
8568
8461
19182
3436
9017
2214
6693
745
2630
1959
8036
1786
6578
1304
2668
1435
3938
1982
4638
277
56.068 136.695

CMINP CMINT

Coeficientes
CMIN CMIPN

CMI

CGM
6,34
6,61
6,48
6,97
6,61
5,85
5,31
4,61
5,36
7,08
6,23
6,64
0,03
6,36

7,42
6,68
6,89
8,24
8,98
10,91
10,65
8,46
13,99
11,62
12,19
6,90

1,99
1,91
1,75
2,35
2,44
2,99
1,52
3,48
2,13
1,87
2,03
2,59

9,40
8,59
8,64
10,58
11,42
13,90
12,17
11,95
16,11
13,49
14,22
9,49

3,87
2,98
5,37
5,21
4,44
7,17
3,42
4,85
6,38
6,37
4,82
4,96

13,27
11,58
14,01
15,80
15,86
21,07
15,59
16,80
22,50
19,87
19,05
14,45

8,37

2,20

10,57

4,61

15,15

Fonte: SES-PE/SEVS/GMVEV/SIM.
Legenda: CMINP - Coeficiente de Mortalidade Infantil Neonatal Precoce;
CMINT - Coeficiente de Mortalidade Infantil Neonatal Tardio;
CMIN - Coeficiente de Mortalidade Infantil Neonatal;
CMIPN - Coeficiente de Mortalidade Infantil Pós-Neonatal;
CMI - Coeficiente de Mortalidade Infantil;
CGM - Coeficiente Geral de Mortalidade.
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Em Pernambuco, no ano 2010, as afecções do período perinatal corresponderam
aproximadamente a 59% das causas básicas de óbitos de menores de um ano. Tais
causas indicam um controle inadequado durante a gravidez, parto e período neonatal
(Tabela 11).
Tabela 11- Distribuição dos óbitos de menores de um ano segundo causa
básica, Pernambuco, 2010.
Causa (Cap CID 10)

Frequência

Algumas afec originadas no período perinatal
Malf. Cong. Deformid. e anomalias cromossômicas
Algumas doenças infecciosas e parasitárias
Doenças do aparelho respiratório
Sint. sinais e achad. Anorm. Ex. clín. e laborat.
Causas externas de morbidade e mortalidade
Outras
Total

%

1310
452
134
103
58
45
122
2224

58,9
20,3
6,0
4,6
2,6
2,0
5,5
100,0

Fonte: SIM/PE, 2011.

A razão de mortalidade materna do Estado, em 2008, foi de 77,1 óbitos/1.000
nascidos vivos. Quando comparados o ano 2000 com o ano 2008 observa-se uma
aumento de 15,77% (Figura 20). No entanto, este aumento pode estar relacionado a
um esforço do Estado para melhorar a captação e investigação dos óbitos maternos.
Figura 20- Evolução temporal da Razão de Mortalidade Materna em Pernambuco,
2000 a 2008.
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Fonte: Vigilância Epidemiológica/DG- IAEVE/SEVS/SES-PE.
Nota: * dados sujeitos a correção.
** Foram incluídos os óbitos maternos tardios.
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2.1.3.3

Morbidade

2.1.3.3.1

Tuberculose

A Organização Mundial de Saúde decretou a tuberculose como uma emergência
mundial, pois é uma doença de grande magnitude, transcendência e vulnerabilidade e
com fortes componentes sociais e econômicos.
O Brasil é o único país da América Latina incluído entre as 22 nações responsáveis
por 80,0% do total de casos de tuberculose no mundo, é a quarta doença que mais
mata no país. As regiões Norte, Nordeste e Sudeste são as que apresentam as
maiores taxas de incidência da doença. O estado de Pernambuco detém os piores
indicadores nacionais em relação à doença, apresentando a terceira maior incidência
(Figura 21) e a segunda maior mortalidade do Brasil, superada apenas pelo Rio de
Janeiro (Figura 22) e lidera no Nordeste esses dois indicadores.
Figura 21- Incidência de Tuberculose por Unidade da Federação. Brasil, 2010.

Fonte: MS/SVS/SINAN.
Nota: Dados preliminares sujeitos a revisão.
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Figura 22- Taxa de Mortalidade por Tuberculose por Unidade da Federação.
Brasil, 2009.

Fonte: MS/SVS/SINAN.
Nota: Dados preliminares sujeitos a revisão.

A Tabela 12 mostra a incidência e o número de óbitos pela doença no Estado, entre os
anos de 2007 e 2010.
Tabela 12- Taxa de Incidência por 100.000 habitantes e número de óbitos por
tuberculose em Pernambuco, no período 2007-2010.

Ano

Taxa de Incidência

N° de óbitos

2007

48,30

233

2008

48,60

218

2009

47,10

167

2010

46,83

98

Fonte: SINAN/SESS/PCT-PE.
Nota: Dados gerados em março/2011.

É válido apontar que 73,5% dos casos de tuberculose são atendidos em municípios da
I Região de Saúde, sendo 49,2% desses casos em Recife.
O Ministério da Saúde preconiza a cura acima de 85% dos casos e o abandono abaixo
de 5%, no entanto, Pernambuco apresenta aproximadamente 50% de cura (Figura 23)
e 8,24% de abandono (Figura 24) estando aquém da meta nacional. A Tabela 13
mostra o detalhamento da porcentagem de cura e abandono, de 2007 a 2010.
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Tabela 13- Percentual de cura e abandono de casos de Tuberculose em
Pernambuco, no período 2007-2010.
Ano

% Cura

% Abandono

2007

73,40

9,2

2008

70,10

11,4

2009

65,50

10,1

2010

48,46

8,24

Fonte: SINAN/SESS/PCT-PE.
Nota: Dados gerados em março/2011.

Figura 23- Percentual de cura de casos novos de Tuberculose por Unidade da
Federação. Brasil, 2009.
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Fonte: MS/SVS/SINAN.
Nota: Dados preliminares sujeitos a revisão.

Figura 24- Percentual de abandono de casos novos de Tuberculose por Unidade
da Federação. Brasil, 2009.
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Existem em Pernambuco unidades de referência para o atendimento aos pacientes
multiresistentes aos tuberculoestáticos, situadas no Hospital das Clínicas e no Hospital
Geral Otávio de Freitas.
2.1.3.3.2

Hanseníase

Em Pernambuco, apesar do coeficiente de detecção de casos novos da doença vir
decrescendo anualmente, o território estadual continua sendo classificado como
endemicidade muito alta na detecção geral e hiperendêmico em menores de 15 anos
de idade, sendo responsável por 8,5% dos casos novos do Brasil na população geral e
12% dos casos novos em menores de 15 anos. De acordo com a Coordenação Geral
do Programa Nacional de Controle da Hanseníase, o estado de Pernambuco ocupa a
10ª colocação em coeficiente de detecção geral e a 6ª em menores de 15 anos, em
relação às outras unidades federadas do país.
A Região Metropolitana do Recife (RMR), situada na I Região de Saúde, é
responsável em média, por 60% dos casos diagnosticados no Estado. Desses, Recife
responde por aproximadamente 33% dos casos diagnosticados no ano.
Conforme a Figura 25, a situação epidemiológica do Estado, no período de 2000 a
2010, apresenta uma tendência crescente na detecção geral até o ano de 2003,
declinando de 2004 até o ano de 2008, e apresentando oscilação de 2008 a 2010.
Portanto, verifica-se uma tendência decrescente do coeficiente de detecção geral,
demonstrando a transição do parâmetro de hiperendemicidade para endemicidade
muito alta. Com relação à detecção em menores de 15 anos, em toda série histórica,
Pernambuco é classificado como hiperendêmico, o que sugere a presença de fontes
de transmissão ativa da doença e endemia oculta na área.
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Figura 25- Série histórica dos coeficientes de detecção geral e detecção em
menores de 15 anos. Pernambuco, 2000 a 2010.
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Dentre as estratégias para enfrentamento do agravo, a descentralização das
atividades de controle para as unidades básicas de saúde, apresenta-se como a
principal estratégia para acesso às ações de controle e melhoria dos indicadores
epidemiológicos e operacionais, através da identificação precoce dos casos, redução
das incapacidades físicas, com avaliação do grau de incapacidade física e orientação
sobre as medidas de prevenção, exame dos contatos intradomiciliares, além da
redução do abandono.
A hanseníase se distribui de maneira desigual dentre as 12 Regiões de Saúde no
Estado,

apresentando

hiperendemicidade

até

áreas

que,

segundo

média

endemicidade.

a

detecção,

Ressalta-se

que

vão
as

desde

a

variações,

provavelmente, estejam relacionadas a questões operacionais e não epidemiológicas.
Em 2010, estima-se que as maiores concentrações de casos sejam identificadas na
Região Metropolitana do Recife, localizada na I Região de Saúde, e na VIII Região de
Saúde, sediada em Petrolina, com coeficiente de detecção geral de 47,9/100.000 hab.
e 47,8/100.000 hab., respectivamente, classificando as regiões como hiperendêmicas
(Figura 26). Quanto à detecção em menores de 15 anos, as Regiões variaram com
parâmetros entre hiperendêmica a não endêmica, retratando áreas com provável
endemia oculta (Figura 27).
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Figura 26- Número de casos detectados de Hanseníase na população geral por
município, PE, 2010-2011.

Fonte: SINAN/PE, 2010.

Figura 27- Número de casos detectados de Hanseníase em menores de 15 anos
por município, PE, 2010-2011.

Fonte: SINAN/PE, 2010.

2.1.3.3.3

DST/AIDS

A epidemia de AIDS em Pernambuco teve início em 1983 e desde então vem
apresentando tendências de crescimento, demonstradas nas taxas de detecção.
Dentre as tendências observadas nos últimos anos, destaca-se a interiorização
crescente, embora a Região Metropolitana do Recife (RMR), situada na I Região de
Saúde, ainda concentre 76,9% dos casos de AIDS. Atualmente, dos 184 municípios de
Pernambuco, 173 (93,5%) já tem pelo menos um caso registrado.
O número de casos em mulheres cresce de forma acentuada, pois a razão de casos
entre homens e mulheres que no início da epidemia era de 21,3 homens para cada
mulher, nos últimos anos esta razão é de cerca de 1,6 homens para cada mulher. O
HIV/AIDS tem afetado segmentos cada vez mais jovens da população, uma vez que
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85,7% dos casos de AIDS situam-se entre os 20 e 49 anos. Quanto aos casos por uso
de drogas intravenosas, Pernambuco sempre apresentou pequenas proporções por
essa via de transmissão. Porém, a despeito dessa característica, é importante
ressaltar a importância do desenvolvimento de ações de redução de danos, sobretudo
em redutos onde esses usuários costumam frequentar. A Figura 28 expressa as taxas
de incidência da AIDS no Estado dos anos 2001 a 2009.
Figura 28- Número de casos novos confirmados de AIDS. Pernambuco, 2001 a
2009*.
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Outra característica da epidemia em Pernambuco tem sido a heterossexualização, no
período de 2003 a 2010. Dentre os casos notificados, 72,2% ocorreram entre
heterossexuais e 25,5% em homossexuais, ressalta-se que em 0,3% dos casos a
transmissão foi por via não sexual (drogas injetáveis, transfusão sanguínea,
transmissão vertical, ou acidente ocupacional). Uma consequência é o aumento de
casos da AIDS em mulheres e em crianças devido a transmissão vertical, sendo
verificada no Estado uma média anual de 252 gestantes HIV notificados. No entanto,
os homossexuais ainda continuam em maior risco ou mais vulneráveis para a infecção
pelo HIV/AIDS, uma vez que esses constituem um universo populacional bem menor.
Embora o diagnóstico e a profilaxia com antirretrovirais venham sendo ampliados nos
últimos anos, a cobertura de profilaxia em gestantes em 2009 foi apenas 14,30% do
número estimado. Em contrapartida, a profilaxia no momento do parto vem
aumentando significativamente, passando de 45,4% em 2007 para 88,8% em 2009, o
que reflete a expansão do número de maternidades com Projeto Nascer implantado.
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No Estado, o Projeto Nascer representa uma cobertura de 66,8% dos nascidos vivos
em 90 maternidades sob Gestão Pública direta, Filantrópica ou contratada, situadas 68
municípios (36,7%) de diversas regiões do Estado.
Pernambuco, apresenta uma boa cobertura de pré-natal com pelo menos uma
consulta, no entanto a cobertura de gestantes com o mínimo preconizado pelo
Ministério da Saúde ainda é baixa. Daí ser ainda tão baixa a cobertura de gestantes
testadas para o HIV e em uso da profilaxia, representando apenas 31,0% gestantes
testadas para o HIV durante a gestação no Estado. A notificação de gestantes HIV em
Pernambuco aponta para uma média anual de 252 gestantes portadoras do vírus.
Desses dados conclui-se a necessidade de trabalhar de forma mais articulada com os
gestores da atenção primária, no nível estadual e municipal, como estratégia de
melhoria na cobertura dessas ações.
No que se refere à mortalidade pela doença, até maio de 2011, foi totalizado 7.070
óbitos. Observa-se também um aumento na taxa de mortalidade, que passou de
0,02/100.000 em 1984 para 5,76/100.000 em 2010.
Em relação a sífilis congênita, durante o período de 2001 a 2009, Pernambuco
apresentou em média 546 casos novos da doença por ano, com uma taxa de detecção
anual média de 3,7 casos a cada 100.000 habitantes (Figura 29). Se observado
apenas o ano de 2010, a taxa de detecção da sífilis congênita representou 3,5/1000
nascidos vivos, indicando de acordo os parâmetros do PN-DST/AIDS, uma taxa
mediana (1,0 a 5,0/1000 NV). Embora a tendência seja de redução, a doença ainda
permanece em níveis bem elevados, principalmente se considerar que o país tem
como meta a eliminação desse agravo. Quando se analisam os casos de sífilis
congênita que foram notificados pelo SINAN-PE no período de 2007-2010, observa-se
que em média, 77,8% das mães tiveram acesso ao pré-natal. Dentre as que tiveram
diagnóstico de sífilis na gestação, apenas 16,8% teve tratamento adequado, e 13,5%
não foram sequer tratadas.
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Figura 29- Número de casos notificados e taxa de detecção** de sífilis congênita
habitantes. Pernambuco, 2001 a 2009*.
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2.1.3.4

Endemias

2.1.3.4.1

Dengue

Nos últimos anos, Pernambuco tem apresentado altas taxas de incidência da forma
clássica, e elevado grau de letalidade nos casos de Febre Hemorrágica da Dengue
(FHD), devido a fatores ambientais favoráveis à proliferação e manutenção do vetor.
Até dezembro de 2011 foram notificados 36.844 casos de dengue distribuídos em 184
municípios, representando uma redução de 37,23%, em relação ao mesmo período de
2010 que notificou 58.695 casos, confirmando 29.212 destes. Considerando as duas
últimas semanas epidemiológicas de 2011 (SE 48 e 49) observa-se uma redução
proporcional de 46,54%. As Regiões de Saúde com maior número de notificações são:
I Região de Saúde, com 19.057 casos, a II Região com 4.724 casos, a IV Região com
2.865 casos e a X Região com 2.584 casos, representando 51,72%, 12,82%, 7,78% e
7,01% do total de casos do Estado, respectivamente.
2.1.3.4.2

Helmintíases

Entre 2002 e 2010, a média de exames parasitológicos realizados correspondeu a
37.000/ano (variação entre 15.000 a 65.000 exames/ano). As prevalências observadas
nos municípios variaram entre 36% a 0,5%. A I Região de Saúde concentra 35% dos
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casos diagnosticados de helmintíase, sendo a média de casos confirmados de 20.665
por ano.
Os municípios considerados endêmicos para esquistossomose recebem ações de
vigilância voltadas também para a helmintíase, e estão distribuídos de acordo com o
Quadro 1.
Quadro 1- Distribuição dos municípios prioritários para ações de vigilância em
helmintíases segundo Região de Saúde. Pernambuco, 2011.
Região de Saúde

Município

I
II

Glória do Goitá, Vitória de Santo Antão, Chã de Alegria.
Tracunhaém, Nazaré da Mata, Vicência, Paudalho e Lagoa do Carro.
Catende, Gameleira, Primavera, Belém de Maria, Cortês, Jaqueira,
Rio Formoso, São Benedito do Sul, Água Preta, Escada e Tamandaré.
Correntes e Bom Conselho.
Condado, Aliança, Itambé, São Vicente Ferrer e Timbaúba.

III
V
XII

Fonte: Coord. Estadual de Endemias-PE, 2011.

2.1.3.4.3

Esquistossomose

As espécies de caramujos Biomphalaria glabrata e B. straminea são os hospedeiros
intermediários presente no Estado. Pernambuco é considerado endêmico para a
esquistossomose mansônica, tendo importantes áreas com transmissão ativa em 109
municípios, e com prevalências que variam entre 32,7% e 0,2%. A média de casos
confirmados da doença é de 10.936 casos por ano, no entanto, as Regiões de Saúde
I, II, III concentram 87,6% dos casos diagnosticados no período de 2009 a 2010. O
Estado apresenta uma média de 175 óbitos pela doença, no período de 2000 a 2009.
2.1.3.4.4 Filariose

Em Pernambuco, os municípios de Recife, Olinda, Jaboatão dos Guararapes e
Paulista, situados na I Região de Saúde, possuem foco ativo da doença e realizam
atividades de vigilância, sendo os três primeiros considerados endêmicos já tendo
iniciado o tratamento coletivo nas comunidades de elevada transmissão. O município
do Recife avaliou áreas de transmissão e encerrou o tratamento nas primeiras áreas,
no ano de 2010, dando continuidade nas demais localidades. Os municípios de Olinda
e Jaboatão dos Guararapes continuam realizando o tratamento, e também avaliando
possíveis áreas de transmissão a fim de incluírem na estratégia de tratamento coletivo.
O índice de positividade (IP) dos municípios é: (i) Recife – IP 0,03% realiza tratamento
em Massa (8º ano); (ii) Olinda IP – 0,2%; realiza tratamento em Massa (6º ano) e (iii)
71

PLANO ESTADUAL DE SAÚDE – ANÁLISE SITUACIONAL

Jaboatão do Guararapes IP – 0,04% realiza tratamento em Massa (4º ano). O
município de Paulista vem realizando tratamento individual dos casos diagnosticados,
apresentando um IP de 0,006% no ano de 2010.
2.1.3.4.5

Doença de Chagas

É causada pelo Trypanosoma cruzi e tem como vetor o triatomíneo. Em Pernambuco,
a média de domicílios positivos para o vetor é de 9.340 domicílios/ano. O triatomíneo é
encontrado em 140 municípios, sendo que as Regiões de Saúde VIII, VII e IX
concentram 54% dos domicílios positivos para o hospedeiro da doença. No ano de
2010, foram capturados 11.482 triatomíneos e destes 662 foram positivos para
Trypanosoma SP.
O trabalho da vigilância entomológica concentra-se em municípios considerados de
risco, que são aqueles que os resultados mostram a presença domiciliar do vetor com
positividade para T. cruzi, e existem dificuldades operacionais de realizar o término de
ciclos de tratamento dos focos. Estes municípios estão distribuídos de acordo com o
Quadro 2.
Quadro 2- Distribuição dos municípios prioritários para ações de vigilância em
doença de Chagas segundo Região de Saúde. Pernambuco, 2011.
Região de
Saúde
I
II
IV
V
VI
VIII
IX
X

Município
Glória do Goitá
Casinhas, Vertente do Lério, Feira Nova, Limoeiro, Machados.
Alagoinha, Brejo da Madre Deus, Camocim de São Félix, Agrestina,
Vertentes.
Agrestina, Vertentes
Águas Belas, Garanhuns, Angelim,
Inajá, Sertânia, Arcoverde,
Afrânio, Dormentes, Orocó, Petrolina.
Stª Cruz, Stª Filomena, Ouricuri, Araripina, Bodocó
Carnaíba, Itapetim, Iguaraci,

Fonte: Coord. Estadual de Endemias-PE, 2011.

2.1.3.4.6

Tracoma endêmico

O Estado possui 96 municípios com casos registrados. Em 2009, as áreas endêmicas
apresentaram prevalências municipais maiores que 30%, o que pressupõe a
existência de casos sequelares em população de adultos e idosos. O último inquérito
em escolares, realizado no ano de 2006 em 79 municípios de Pernambuco, revelou
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uma prevalência estadual de 3,3%, com predominância da forma clínica de tracoma
inflamatório folicular (TF). Foram observadas variações de prevalências nos
municípios entre 0,7% e 17,7%, e 19 municípios apresentaram prevalências igual ou
acima de 5% o que corresponde a 24% dos municípios pesquisados.
2.1.3.4.7

Leishmaniose Visceral

Assim como em outros estados da Região Nordeste, a Leishmaniose Visceral é
historicamente endêmica em Pernambuco. A doença encontra-se amplamente
distribuída no território pernambucano, havendo registros de casos em todas as
regiões geográficas.
Os municípios de maior risco para a transmissão da doença estão localizados na III
(Tamandaré), XII (Goiana), VII (Salgueiro), VIII (Petrolina e Santa Maria da Boa Vista),
IX (Ouricuri), IV (Caruaru e Ibirajuba) Regiões de Saúde.
No período de 2001 a 2010, foram registrados 1.175 casos confirmados da doença,
com 8.68% de evolução para óbito no mesmo período. A Leishmaniose Visceral
acomete indivíduos de todas as faixas etárias, entretanto, crianças, adolescentes e
adultos jovens apresentam as maiores taxas de infecção. A distribuição por faixa etária
é de 6,98 % de habitantes < 1 ano de idade, 34,05% entre 1 a 4 anos de idade e
16,90% de 5 a 9 anos de idade, seguidas pelos grupos entre 20 a 29 anos com
10,46% e 30 a 39 anos que corresponde a 8,02%. No que concerne à variável sexo, a
categoria masculina é a mais acometida, com percentual de aproximadamente 60%
dos casos.

2.1.3.5

Grupos Prioritários

2.1.3.5.1

Criança e Adolescente

A população infantil (menores de 10 anos) no estado de Pernambuco, em 2010, foi de
1.421.238 habitantes e a população de adolescentes (10 a 19 anos) de 1.649.129,
correspondentes a, respectivamente, 16,2% e 18,75% da população total do Estado.
Em

relação

à

mortalidade

infantil,

embora

as

taxas

venham

diminuindo

progressivamente no Estado nas últimas décadas, passando de 34,5 em 1998 para
17,2 óbitos para cada mil nascidos vivos em 2009, esses números são ainda
preocupantes. As afecções perinatais ainda são a principal causa de internação
hospitalar em menores de 1 ano. A maior parte dos óbitos de crianças se concentra no
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primeiro mês de vida, o que evidencia a importância dos cuidados com a gestação, o
parto e o pós-parto.
O Estado coordena as discussões sobre os óbitos infantis e fetais em municípios e
Regiões de Saúde, de forma integrada com a vigilância e com o Programa Mãe
Coruja, realiza capacitações dos profissionais da ESF, dos municípios e Regiões de
Saúde na vigilância do óbito infantil e fetal, buscando trabalhar com os Comitês e/ou
Grupos Técnicos de Prevenção e Redução da Mortalidade Infantil e Fetal. Através do
Programa Minha Certidão e Identificação Plantar do recém-nascido (RN), amplia-se a
rede de maternidades com Unidades Interligadas para realizar o registro e emissão da
1ª certidão do RN, incluindo a identificação plantar do RN em todas as Maternidades
Estaduais.
Avanços foram feitos nos últimos anos em relação à melhoria da atenção à saúde da
criança em Pernambuco, principalmente relacionados à priorização das ações da
SES-PE baseada em indicadores de saúde, como a implantação do Programa Mãe
Coruja Pernambucana em 95 municípios que detinham os piores coeficientes de
mortalidade infantil e materna do Estado; ampliação do número de leitos de UTI e UCI
neonatais; ampliação do número de leitos de UTI pediátrica; capacitação das Equipes
de Saúde da Família na Estratégia de Atenção Integrada às Doenças Prevalentes na
Infância (AIDPI), ampliação da Triagem Neonatal, capacitações em Aleitamento
Materno, entre outras.
Ressalta-se também a participação na Rede de Combate ao Abuso e Exploração
Sexual de Crianças e Adolescentes no Estado, em articulação intersetorial com a
Secretaria da Criança e Juventude.
2.1.3.5.2

Idoso

A Atenção à Saúde da Pessoa Idosa atua no fortalecimento das ações nos municípios,
objetivando, o envelhecimento ativo e a participação social.
Segundo dados do IBGE (2010) em Pernambuco, a população idosa (60 anos ou
mais) é estimada em 875.084 pessoas, representando um percentual de 9,93%,
indicando o envelhecimento da população e a tendência de crescimento desse
percentual. É crescente o número de pessoas idosas com doenças crônicas não
transmissíveis, fazendo uso contínuo de medicamentos, com maior risco de
descompensações clínicas, gerando internamentos freqüentes, aumento de comorbidades e aumento da mortalidade nesta faixa etária, caracterizado por sua maior
fragilidade, baixa reserva funcional, polipatologias e polifarmácia.
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As doenças do Aparelho Circulatório respondem pela maioria das causas de
internamento, consequentemente pelas principais causas de mortalidade, seguidas
das infecções respiratórias e neoplasias. Este perfil populacional exerce um impacto
significativo na procura dos serviços de saúde nos diversos níveis de assistência.

2.1.3.5.3

Homem

A Atenção à Saúde do Homem atua facilitando e ampliando o acesso da população
masculina aos serviços de saúde, contribuindo para a redução das causas de
morbidade, mortalidade e atuando nos aspectos socioculturais.
Segundo dados do IBGE (2010) na população masculina, os indicadores estão
distantes dos desejáveis. Esta população representa 48,10% da população geral do
estado de Pernambuco. Desses, 25,7% são homens com idade entre 20 e 59 anos.
Quanto às causas de óbito, evidenciam-se as causas externas como principal causa
de óbito na população jovem. Na idade adulta, os homens são acometidos cada vez
mais cedo por doenças do aparelho circulatório e doenças crônico-degenerativas. Em
relação ao câncer de próstata, a mortalidade vem aumentando, prevalecendo na
terceira idade. O entrave na assistência à saúde do homem está relacionado a
questões socioculturais, resultando em resistência em procurar o serviço de saúde, o
que provoca agravamento nos sintomas ou gera complicações que oneram os custos
dos tratamentos e ampliam o período de convalescença.
A Gerência de Saúde do Homem e do Idoso atua no desenvolvimento de ações de
promoção, prevenção, assistência e recuperação da saúde, priorizando a atenção
primária, com foco na:
Estratégia de Saúde da Família;
Promoção da articulação interinstitucional, em especial com o setor Educação,
como promotor de novas formas de pensar e agir;
Reorganização das ações de saúde, através de uma proposta inclusiva;
Integração com as entidades da sociedade organizada na co-responsabilidade
das ações governamentais;
Inclusão na Educação permanente dos trabalhadores do SUS dos temas
ligados à Saúde do Homem;
Aperfeiçoamento dos sistemas de informação de maneira a possibilitar um
melhor monitoramento que permita tomadas racionais de decisão;
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Realização de estudos e pesquisas que contribuam para a melhoria das ações
da Política Nacional de Atenção Integral à Saúde do Homem.

2.1.3.5.4

Mulher

Em 2010, a população feminina de Pernambuco corresponde a 51,90% da população
total do Estado (4.565.767). A expectativa de vida ao nascer das mulheres, no ano
2007, era de 71,9 anos. No que se refere à taxa de fecundidade total, indicador que
expressa a situação reprodutiva das mulheres, verifica-se no Estado uma redução de
33%, passando de 2,8 filhos para cada mulher em 1991 para 2,06 em 2009.
Com relação à mortalidade, no ano de 2008 ocorreram 3285 óbitos de mulher em
idade fértil (10 a 49 anos); desses, 112 foram considerados óbitos maternos, indicando
uma RMM de 77,1 mortes maternas para cada 100.000 nascidos vivos, sendo
considerada uma razão elevada, porém é importante ressaltar que houve um esforço
do Estado no intuito de reduzir a subnotificação dos óbitos. As principais causas
básicas dos óbitos maternos de 2006 a 2008 foram: hipertensão na gravidez, causas
hemorrágicas, abortamento, embolias, cardiopatias no puerpério, entre outras.
A estratégia prioritária é organizar a linha de cuidado de forma a garantir a
continuidade da atenção integral humanizada e de qualidade, trabalhando de forma
integrada com os três níveis de atenção e em consonância com as Políticas de Saúde
da Mulher, Pacto pela Redução da Mortalidade Materna e Neonatal (2004), Programa
Mãe Coruja Pernambucana (2007) e Rede Cegonha (2011).
A Gerência desenvolve alguns programas tais como: Programa Estadual de Câncer do
Colo do Útero, Programa Estadual de Câncer de Mama, Programa de Humanização do
Pré-Natal e Nascimento, Programa de Assistência à Mulher em Situação de Violência,
Programa de Assistência Hospitalar à Gestação de Alto Risco e Mortalidade Materna,
Programa Estadual de Parteiras Tradicionais, Programa de Planejamento Reprodutivo.
Foram realizados importantes avanços no sentido de melhorar a atenção à saúde das
mulheres, principalmente relacionados a priorização das ações baseadas nos
indicadores de saúde, como a implantação do Programa Mãe Coruja em 95 municípios
que detinham os piores coeficientes de mortalidade infantil e materno do Estado;
capacitação das Equipes de Saúde da Família no pré-natal; ações voltadas para a
prevenção da violência contra a mulher, câncer do colo do útero e de mama,
planejamento reprodutivo; investigação de óbito de mulher em idade fértil, entre
outras.
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No entanto, existem dificuldades no monitoramento dos óbitos maternos que vão
desde o preenchimento inadequado das declarações de óbito até a subnotificação dos
óbitos maternos declarados, além dos entraves durante a investigação e discussão
dos mesmos. A qualidade da assistência prestada durante o pré natal e puerpério
ainda representa um grande desafio. Levando em consideração a mortalidade por
câncer de mama e por câncer do colo do útero, ressalta-se a necessidade de
intensificação de ações com o intuito de prevenir tais doenças.
2.1.3.5.5

População Negra

Segundo o censo do IBGE-2010, a desigualdade racial ainda é um traço marcante da
sociedade, expondo a população negra a maiores riscos do que a população branca e
influenciando negativamente os indicadores de morbidade e da mortalidade nesse
segmento populacional. Segundo autodeclaração, em Pernambuco os negros
correspondem a 62% população total; desses, 56% são pardos e 6% pretos.
À Atenção à Saúde da População Negra em Pernambuco tem como diretrizes a
articulação com os setores determinantes, gestores, profissionais de saúde e demais
instâncias envolvidas com a execução das políticas voltadas para esta população, com
diversas ações em curso, tais como:
articulação intersetorial para o preenchimento do quesito raça/cor nos sistemas
de informação e formulários da saúde;
articulação de forma vigorosa com o Controle Social, incorporando a Rede de
religiões de Matriz Africana, reconhecendo-as enquanto parceria fundamental,
em consonância com os princípios do SUS;
implementação da Política de Sangue e Hemoderivados e da

Política de

Atenção às Pessoas com Doença Falciforme;
implementação, em parceria com o Ministério da Saúde, da Política Nacional
de Saúde Integral da População Negra;
delineação de ações para as comunidades quilombolas, garantindo o acesso a
PNTN-Pré-natal, exame de eletroforese da hemoglobina e atenção primária.
No entanto, ainda se mostram como entraves, a ampliação da cobertura da Triagem
Neo Natal-TNN para o teste do pezinho em todo estado, a introdução no Pré-Natal do
exame da eletroforese da hemoglobina, a descentralização do atendimento à doença
falciforme dos hospitais das macrorregiões para os hemocentros regionais, e o
incremento do preenchimento do quesito raça/cor nos sistemas de informação de
natalidade, mortalidade e agravos notificáveis.
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2.1.3.5.6

Trabalhador

Pernambuco foi pioneiro na área de Saúde do Trabalhador, desde a Constituição
Estadual (1989), quando estabeleceu a competência do Estado no desenvolvimento
de ações voltadas para esse grupo, objetivando garantir a eliminação de riscos de
acidentes doenças profissionais e do trabalho; informar aos trabalhadores a respeito
das atividades que comportem riscos à saúde e dos métodos para o seu controle;
controlar e fiscalizar os ambientes e processos de trabalho, de acordo com os riscos
de saúde, garantindo o acompanhamento pelos sindicatos.

Em 1994, a Portaria N° 942 criou o Programa Estadual de Saúde do Trabalhador,
implantando também os Centros de Referência Especializados em Saúde do
Trabalhador (CRESAT), localizados em 08 Hospitais Estaduais. Esta Portaria
preconizava a execução das ações de Saúde do Trabalhador por uma equipe
multidisciplinar composta pela Epidemiologia, Vigilância Sanitária e Assistência à
Saúde, além de Centrais Sindicais, outras representações de trabalhadores e outras
Instituições Públicas de interface com a Saúde do Trabalhador e Entidades Patronais.

Em 2005, Pernambuco passa a integrar a RENAST (Rede Nacional de Saúde do
Trabalhador) e Os Centros de Referência Especializados em Saúde do Trabalhador
(CRESAT) se tornam Unidades Sentinelas (CEREST Estadual e 08 CEREST
REGIONAIS), sendo porta de entrada para os atendimentos, proporcionando apoio
matricial na área de promoção e vigilância à saúde através de uma equipe
multidisciplinar.

Em 2008, foi formulado o Plano Estadual De Atenção À Saúde do Trabalhador, que
tem como eixos prioritários:
Definição do processo de regionalização, garantindo a cobertura assistencial de
todo território Estadual no que se refere às ações de Saúde do Trabalhador;
Implantação e implementação do Sistema de Informação em Saúde do
Trabalhador (SINAN-NET), garantindo a captação das informações relacionadas
aos agravos à Saúde do Trabalhador em todo Estado;
Estruturação da Rede de Serviços em Saúde do Trabalhador, possibilitando a
atenção integral à Saúde do Trabalhador no Estado e o fortalecimento e ampliação
da Rede Nacional de Atenção à Saúde do Trabalhador – RENAST;
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Inserção e fortalecimento das ações de Saúde do Trabalhador na atenção
primária;
Implementação do processo de educação permanente em Saúde do Trabalhador
junto aos profissionais da RENAST;
Fortalecimento do Controle Social junto à Política de Saúde do Trabalhador no
Estado.
Ressalta-se a inexistência de um perfil epidemiológico da saúde dos trabalhadores
pernambucanos. Tal fato está relacionado com o aumento, nas últimas décadas, dos
trabalhadores informais e, consequentemente, da falta de captação de informações
sobre os mesmos.
A Gerência de Atenção À Saúde do Trabalhador atua estabelecendo parcerias com
outros setores e entidades e atualmente está organizada, no âmbito estadual, de
forma regionalizada, de acordo com as atividades econômicas específicas das
regiões. O Estado possui uma CEREST Estadual, e oito CEREST’s Regionais,
distribuídas de acordo com a Figura 30.
Figura 30- Distribuição espacial do CEREST’s Regionais em Pernambuco, 2011.

Fonte: GAST/PE, 2011.

Faz-se necessário a ampliação de Unidades Sentinelas, no agreste meridional e no
sertão, capazes de captar, notificar e acompanhar os trabalhadores acometidos por
agravos no desenvolvimento de suas atividades laborais em cada região; e traçar o
perfil epidemiológico para assim identificar os acidentes e/ou agravos regionais.
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2.1.3.5.7

Pessoa com Deficiência

A Coordenação de Atenção à Saúde da Pessoa com Deficiência, afirma que cerca de
10% da população pernambucana possui algum tipo de deficiência, seja física, auditiva,
visual, mental ou intelectual.
A Coordenação visa à prevenção de deficiências, a assistência integral à saúde e a
promoção da qualidade de vida da pessoa com deficiência, a ampliação e
fortalecimento dos mecanismos de informação, a organização e funcionamento dos
serviços que atendem este grupo e a capacitação de recursos humanos.
A coordenação desenvolve ações como o programa de concessão de órteses,
próteses, meios auxiliares de locomoção e outros materiais de reabilitação; presta
atendimento ambulatorial visando à adaptação, treinamento e o acompanhamento do
usuário beneficiado; assim como monitora os serviços concessores no Estado. Atua
ainda no fortalecimento da atenção primária, com a normatização e publicação da
Política Estadual de Atenção à Saúde de Pessoas com Deficiência, e com a realização
de oficinas regionais de atualização às Equipes de Saúde da Família em promoção e
prevenção às causas e agravos das deficiências.

O Estado dispõe também de serviços voltados à reabilitação de pacientes com
deficiência física, que funcionam em núcleos de reabilitação na rede pública e na rede
conveniada com o SUS. É responsável também pelo monitoramento desses serviços,
bem como pela sua descentralização, criando uma rede de atendimento com
referências de alta, média e baixa complexidade.

2.1.3.5.8

Pessoas com Sofrimento

Em Pernambuco, a Gerência de Saúde Mental (GASAM) coordena as políticas
públicas, objetivando dar apoio técnico, político e financeiro aos municípios, na
ampliação

e

qualificação

dessa

rede

de

ações

e

serviços,

substituindo

progressivamente os leitos em hospitais psiquiátricos (são 13 atualmente no Estado –
estando 03 em processo de fechamento) por serviços comunitários. Uma importante
ação no sentido de inserção dos pacientes na comunidade ocorreu com o fechamento,
em 30 de dezembro de 2010, do Hospital José Alberto Maia em Camaragibe, que
representou uma diminuição de 572 leitos psiquiátricos.
Substituindo a atenção em leitos manicomiais para uma assistência com ênfase
ambulatorial, de 2009 a 2011 houve uma ampliação na rede psicossocial do Estado,
80

PLANO ESTADUAL DE SAÚDE – ANÁLISE SITUACIONAL

atualmente composta por 69 Centros de Apoio Psicossocial (CAPS) municipais,
distribuídos segundo o Quadro 3, representando um acréscimo de 25%; 29 Serviços
de Residências Terapêuticas municipais indicando um aumento de 44%; 72 leitos
integrais habilitados em hospitais gerais estaduais, inclusive para atendimento a
usuários de álcool e outras drogas com um acréscimo de 25%. A rede também é
composta por diversas unidades com oferta de atendimentos em psicologia e
psiquiatria, além de alguns projetos de reinserção social através de atividades culturais
e de geração de renda.
Quadro 3- Quantitativo de CAPS em Pernambuco, novembro, 2011.
Tipo de CAPS
CAPS I
CAPS II
CAPS III
CAPSad
CAPSi
Total

Quantidade
28
18
3
13
7
69

Fonte: GASAM/PE.

A GASAM realiza oficinas com o objetivo de capacitar os profissionais que estão
sendo inseridos nos novos serviços, abordando aspectos que vão desde a integração
com a atenção primária, até o atendimento à crise e abordagem em hospitais gerais
que possuem leitos integrais para atendimento desse público. Também está sendo
realizada em parceria com Rede NUTES – Núcleo de Telesaúde a ampliação das
capacitações oferecidas via vídeo-conferência, bem como uma proposta de interconsulta entre profissionais via teleassistência. Outra ação importante foi a
organização e coordenação da Residência Multiprofissional em Saúde Mental, em
parceria com a Universidade de Pernambuco-UPE.
Também estão sendo desenvolvidas articulações com os municípios para o
acolhimento dos usuários provenientes dos hospitais, com a discussão sobre os
desenhos de redes regionais para a implantação de serviços substitutivos integrados
que possam dar resolutividade às demandas como uma estratégia de cuidado não
excludente, propiciando assim uma mudança de lógica na visão que a sociedade
possui do portador de transtornos mentais.
Foram ampliados os leitos integrais em hospitais gerais para desintoxicação, sendo
esta uma ação contínua e ainda em processo, como também foi realizado o cofinanciando dos consultórios de rua nas cinco maiores cidades da região
metropolitana, além da interlocução com a Secretaria de Desenvolvimento Social e
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Direitos Humanos (SEDSDH) para o acolhimento e o cuidado às pessoas que fazem
uso abusivo de álcool e outras drogas. Estas ações estão de acordo com o Plano
estadual e intersetorial integrado de atenção às pessoas que fazem uso de álcool e
outras drogas.
Ainda há muitas discrepâncias entre os municípios de Pernambuco em relação ao
cuidado oferecido em saúde mental. Algumas localidades possuem uma rede, de certa
forma estruturada, enquanto outras ainda estão iniciando o processo de implantação
de serviços e de estratégias de cuidado em saúde mental.
2.1.3.5.9

População Carcerária

Enquanto está em processo a formulação da Política Estadual de Atenção à Saúde da
População Carcerária, a Secretaria Executiva de Ressocialização (SERES), em
parceria com municípios, Regiões de Saúde e outros órgãos estaduais, promovem e
executam ações voltadas para a promoção a saúde e o enfrentamento dos principais
agravos que acometem os/as reeducados/as.
Entre as principais ações desenvolvidas estão a contratação pela SERES de 300
técnicos para a implantação da estratégia Saúde da Família nas Unidades Prisionais,
o convênio com o fundo Global para a implantação de um centro de triagem e
diagnóstico em tuberculose no COTEL, com laboratório de baciloscopia e RX de tórax
e a execução de um projeto de educação permanente com os técnicos de saúde,
agentes prisionais e diretores de presídio, em conformidade com os norteadores da
Atenção Primária em Saúde.
2.1.3.6

Políticas Especiais do Governo

2.1.3.6.1

Programa Mãe Coruja

Diante dos indicadores de mortalidade infantil no Estado em 2005 (21,5/1000 NV), do
alto percentual (25,9%) de mães adolescentes, de gestantes sem consultas de prénatal (3,4%), com 1 a 3 dessas consultas (10,9%), dos partos domiciliares (0,9%), dos
recém-nascidos com baixo peso ao nascer (7,5%), o governo decidiu implantar um
programa que mudasse para melhor esses indicadores. Surge o Programa Mãe
Coruja, em 2007, na região do Sertão do Araripe, estendendo-se gradativamente às
outras regiões, de forma a garantir a sustentabilidade e eficácia de suas ações.
Inspirado na figura da coruja, que movimenta o olhar em 360 0, miticamente associada
à intuição e sabedoria e ao cuidado e orgulho em relação à prole, o Programa visa ao
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cuidado com a atenção integral às gestantes usuárias do sistema público de saúde,
bem como aos seus filhos e famílias. Objetiva reduzir a mortalidade infantil e materna
em 5% ao ano nos municípios beneficiados com o programa, cuidando de forma
ampla da mulher no ciclo gravídico puerperal e de seus filhos, assim como fortalecer
os vínculos afetivos, promover a gestação saudável, garantira às crianças nascidas
em território pernambucano o direito a um nascimento e desenvolvimento saudável e
harmonioso, priorizar o cuidado da primeira infância desde o momento da concepção.
É estruturado de forma intersetorial, incorporando a Secretaria Estadual de
Desenvolvimento Social e Direitos Humanos, Saúde, Educação, Juventude e
Emprego, Agricultura, Mulher e Planejamento.
Segundo dados do programa, de 2006 a 2009 houve redução da mortalidade infantil
em 21% no sertão do Araripe. Entre 2008 e 2010 no Araripe, houve aumento de 10,4%
de vacinação e melhoria de 10,6% nos indicadores de aleitamento materno. As
gestantes foram captadas precocemente (1º trimestre), aumentou a captação no SISpré-natal, foi inaugurada a maternidade do Araripe, realizada a equipagem de 70
maternidades, através de convênios e equipagem com ultrassonografia para 16
maternidades regionais.
O programa tem como diretrizes:
Implantar, qualificar e programar o Programa Mãe Coruja Pernambucana em
12 Regiões de Saúde.
Redução da mortalidade infantil e materna.
Monitorar os comitês regionais e grupos técnicos de investigação de óbitos
maternos, infantis e fetais.
Qualificar a rede de atenção à saúde materna e infantil.
2.1.3.6.2

SANAR

Compreendendo o propósito do Plano Global e o beneficio para o desenvolvimento
local, o estado de Pernambuco implantou no primeiro semestre de 2011 o SANAR
(Programa para Enfrentamento das Doenças Negligenciadas– Pernambuco) e elegeu
algumas doenças transmissíveis negligenciadas que persistem nos seus municípios,
considerando as desigualdades intramunicipais, definindo os agravos e os municípios
prioritários para desenvolver ações direcionadas, buscando redução de carga e/ou
eliminação das doenças.
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Para o SANAR foram consideradas as doenças negligenciadas que estão incluídas em
agenda internacional (resolução OPAS/OMS CD49.R19, 2009), que mostram carga de
doença que justificam intensificação, possuem intervenções tecnicamente viáveis e
rentáveis, não possuem financiamento específico (exceto Tuberculose), causam
incapacidade, são preveníveis ou eliminadas com quimioterápicos e que possuem
disponibilidade de diagnóstico e tratamento na rede de saúde.
Foram

consideradas

doenças

negligenciadas

prioritárias:

geo-helmintíases,

esquistossomose, filariose, doença de Chagas, hanseníase, tuberculose e tracoma. A
tuberculose foi incluída, pela importante carga de doença (elevada morbidade e
mortalidade) no âmbito do Estado, porém não é considerada uma doença negligenciada
pelo MS e OMS.
O projeto atua de acordo com as seguintes etapas: definição de agravos em função da
magnitude e carga de doença no Estado, definição dos municípios com Prioridade 1 (P1)
para as intervenções, definição das estratégias prioritárias e atuação até 2014, visando
reduzir a carga de doença e/ou melhorar indicadores inaceitáveis.
2.1.3.6.3 Projeto Boa Visão
O diagnóstico precoce de alterações visuais é de extrema importância. A visão é
fundamental para o desenvolvimento físico e psicossocial, e sua correção ou controle
garante que o rendimento das crianças e adolescentes em idade escolar não seja
comprometido. Baseado neste fato, o Projeto Boa Visão foi criado e está em processo
de estruturação desde o mês de abril de 2011 para posterior implantação, tendo como
objetivo a promoção da assistência oftalmológica, identificando e corrigindo problemas
visuais relacionados à refração, em alunos do ensino médio e fundamental,
professores e funcionários das Escolas Estaduais de Pernambuco.

O projeto realizou capacitação com os profissionais da I Região de Saúde que atuarão
na prevenção de problemas oftalmológicos através de triagens e exames. A
assistência oftalmológica será realizada por meio de consultas e fornecimento de
óculos nos casos de erro de refração, garantindo assistência à população alvo,
contribuindo para a melhora do rendimento escolar, reduzindo as taxas de evasão e
repetência. Os casos que necessitarem de intervenções de média e alta complexidade
serão referenciados para serviços especializados em oftalmologia.
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2.1.3.6.4

Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável

O estado de Pernambuco está passando por uma fase de transição nutricional, com
redução de doenças infecciosas e de desnutrição em crianças menores de cinco anos
e, na população adulta, um aumento das situações de sobrepeso/obesidade, gerando
uma íntima associação com as doenças crônico-degenerativas.
Segundo a III Pesquisa Estadual de Saúde e Nutrição (III PESN) realizada em
Pernambuco no ano de 2006, 4,7% da população do Estado está desnutrida (< -2
escores Z) segundo o indicador peso/idade, ao comparar os dois setores (urbano e
rural) observa-se que no primeiro a prevalência de desnutridos foi de 4,1% e no
segundo, de 5,4%. O retardo estatural no setor rural ainda predomina sob o setor
urbano em todos os grupos de idade. Em relação a faixa etária infantil, foi observado
que o baixo peso ao nascer (<2500g) ainda atinge 8,7% dos menores de cinco anos,
41,4% das crianças menores de seis meses são amamentadas exclusivamente, e 60%
das crianças menores de um ano continuam mamando. No Estado, a prevalência de
anemia em crianças até 2 anos foi de 57,7%, sendo maior na Zona Rural (65,2%) e
semelhante nas áreas urbanas (RMR=50,% e Interior Urbano=51,2%). Com relação a
população adulta masculina, a condição sobrepeso/obesidade praticamente alcançou
prevalências iguais ou próximas a 50% tanto no interior urbano como na Região
Metropolitana do Recife. Já na população adulta feminina a condição de sobrepeso
chegou a mais de 60%, no entanto essa condição atingi 70,2% das mulheres acima de
50 anos. Consistente com os níveis elevados de sobrepeso/obesidade, também foram
encontrados frequências bem elevadas de colesterol total, fração LDL, colesterol e
triglicerídeos. Foram apontados o açúcar e doces (86,9%), óleos (82,7%),
arroz/macarrão (71,0%) e feijões (62,8%) como os alimentos de maior frequência no
consumo diário.
Uma condição nutricional adequada da população requer políticas públicas e ações
intersetoriais, propiciando um ambiente que estimule, apóie e proteja padrões
saudáveis de alimentação e de atividade física. Com base nisso, a Coordenação de
Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável tem como objetivos: implementação da
Política Nacional de Alimentação e Nutrição (PNAN) e da Lei Orgânica de Segurança
Alimentar e Nutricional (LOSAN); e a elaboração da Política Estadual de Alimentação
e Nutrição no contexto do fortalecimento da Atenção Primária e no desenvolvimento
dos Programas Mãe Coruja Pernambucana, Chapéu de Palha e Pernambuco Igual
para todos (Brasil Sem Miséria).
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A Coordenação desenvolve as seguintes ações:
elaboração e normatização da Política Estadual de Alimentação e Nutrição,
desenvolvendo Políticas de Saúde para prevenção e controle dos distúrbios
nutricionais e das doenças associadas a alimentação e nutrição;
prevenção e combate ao sobrepeso e obesidade;
promoção da alimentação saudável e segurança alimentar;
monitoramento dos Sistemas de Alimentação e Nutrição;
implementação do Programa Bolsa Família, em condicionalidade com a área da
saúde;
realização de distribuição anual, com monitoramento de vitamina A, para crianças
de 6 à 59 meses e mulheres no pós-parto imediato, visando à redução e controle
da hipovitaminose A;
monitoramento da distribuição anual de sulfato ferroso para crianças de 6 à 18
meses, gestantes e mulheres no puerpério em todo Estado, visando à redução e
controle da anemia ferropriva.

2.1.3.6.5

Programa Estadual de Imunização (PEI)

O Programa Estadual de Imunização (PEI) coordena e desenvolve estratégias de
vacinação para toda a população pernambucana, estabelecendo critérios e prestando
apoio técnico, operacional e financeiro às Regiões de Saúde e às Secretarias
Municipais de Saúde para elaboração , implantação e implementação das políticas
públicas de vacinação no estado de Pernambuco.

A Coordenação do PEI-PE tem como objetivo contribuir para o controle, a eliminação
e/ou erradicação das doenças imunopreveníveis, utilizando estratégicas básicas de
vacinação de rotina e campanhas anuais, desenvolvidas de forma hierarquizada e
descentralizada.

O PEI, também coordena o CRIE (Centro de Referência para Imunobiológicos
Especiais) que atende uma parcela da população que, por motivo de saúde, necessita
de outros imunobiológicos não disponíveis na rede pública, apoiando ainda a
investigação de casos suspeitos de eventos adversos pós-vacinação.

A Rede de Frio ou Cadeia de Frio é utilizada no Programa Estadual de Imunização, e
dispõe de uma Central Estadual, 11 (onze) Centrais Regionais, 185 Unidades de
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Apoio de Rede de Frio e de salas de vacinas. São utilizados nessa Rede,
equipamentos que garantem a qualidade dos imunobiológicos.

O programa é descentralizado através das 11 Coordenadorias Regionais e 185
coordenações municipais do PEI. Essa descentralização se consolida cada vez mais,
a nível regional, municipal e local com a implantação e implementação de salas de
vacinas, totalizando 2.202 unidades cadastradas, o que fortalece as ações básicas,
articulando a vacinação com as demais ações e serviços desenvolvidos pela rede de
serviço.

As ações de vacinação não se direcionam apenas às crianças, mas também aos
adolescentes, adultos e idosos, o que exige a introdução de ações específicas e a
busca de aperfeiçoamento técnico e científico. Nesse contexto, foram implantados,
além do calendário da criança, os calendários de vacinação do adolescente, do adulto
e do idoso. Além disso, novas vacinas vêm sendo introduzidas nos calendários, como
a vacina meningocócica C (conjugada), pneumococos 10, entre outras.

A Coordenação do Programa Estadual de Imunizações vem realizando oficinas de
atualização em sala de vacina para enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem
que atuam em sala de vacina dos municípios do Estado, com o objetivo de capacitálos para o aperfeiçoamento do trabalho na área de imunização, bem como
treinamentos para o pessoal da área de informação das regiões e municípios, visando
a implantação do novo sistema de Informação do PNI – SI-PNI.

A intensificação da vacinação de rotina e as Campanhas anuais de vacinação
(Influenza, Pólio e Seguimento do Sarampo e Rubéola) têm contribuído, efetivamente,
para o controle da situação epidemiológica das doenças imunopreveníveis no Estado.
Acrescente-se, ainda o acompanhamento das coberturas vacinais, com a implantação
do monitoramento rápido dessas junto aos municípios, a fim de garantir a obtenção
das metas preconizadas pelo Ministério da Saúde, por tipo de vacina.

As atividades de supervisão das salas de vacina vêm sendo realizadas pelo nível
central e regional, com o objetivo de adequar as normas do programa, com a
implantação de novas vacinas e do funcionamento adequado da organização e
estrutura física dessas unidades operacionais.
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Como instrumento de divulgação, foi implantado o Boletim de Imunização do
Programa, que visa levar informações da área de imunizações às Secretarias
Municipais de Saúde, Sociedades Científicas, Universidades, entre outros. O
Programa é assessorado pelo Comitê Assessor Permanente de Imunização da SES
que presta apoio técnico-científico às decisões sobre imunizações.

Constituem grandes desafios para o Programa Estadual de Imunização:
a requalificação das Centrais Estadual e Regionais da Rede de Frio;
a aquisição de novos equipamentos de refrigeração e de uma frota de veículos
adequada para o transporte dos imunobiológicos, visando garantir suas
características iniciais, para conferir imunidade à população alvo;
a implantação do SI-PNI em todos os 185 municípios do Estado;
a resolutividade dos problemas identificados nas supervisões por níveis de
intervenção.

2.1.3.7

Perfil Assistencial

A assistência à saúde tomou novos rumos a partir da Constituição Federal de 1988,
quando foi reformulada a lógica da assistência, ressaltada a necessidade de
descentralização da rede assistencial com foco na regionalização. Esse processo
requer a distribuição de poder, assim como a implantação de um sistema que inclua
diversos atores sociais num mesmo espaço geográfico, demandando por novos
instrumentos de planejamento e novas formas de proceder à regulação e
financiamento das ações e serviços. Os pólos de concentração geográfica da
assistência de média e alta complexidade e também, dos serviços hospitalares,
historicamente construídos nos grandes centros urbanos, faz da descentralização e
regionalização dos serviços de saúde no Estado um desafio permanente. As
diversidades territoriais e as desigualdades de acesso à assistência exigem a
reconstrução institucionalizada de uma rede mais homogênea de serviços.
Ciente desses aspectos, a Secretaria da Saúde do Estado, visando à garantia de
melhor acesso aos serviços de saúde pela população, desenvolve ações para
organizar os serviços de média e alta complexidade nas 12 Regiões de Saúde do
Estado, expressando-os por meio de dados dos sistemas de informação de
hospitalizações, consultas e procedimentos.
O estado de Pernambuco, segundo dados do Cadastro Nacional de Estabelecimentos
de Saúde – CNES, em dezembro de 2011, possui 6.782 estabelecimentos de saúde,
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considerando as unidades públicas e privadas, sendo 3,38% sob gestão estadual,
94,35% sob gestão municipal, 2,4% em dupla gestão e 2 (0,03%) sem gestão do setor
saúde, pois pertencem às forças armadas. Os estabelecimentos de saúde no Estado
estão distribuídos de acordo com a Tabela 14, segundo o tipo de unidade e gestão.
Tabela 14- Distribuição dos estabelecimentos de saúde por tipo de unidade e
gestão. Pernambuco, 2011.
Tipo de Gestão
Tipo de Estabelecimento
Centro de Apoio a Saúde da Família-CASF
Centro de Atenção hemoterápica e/ou
hematológica
Centro de Atenção Psicossocial-CAPS
Centro de Saúde/Unidade Básica de
Saúde
Central de Regulação de Serviços de
Saúde
Clínica especializada/ambulatório
especializado
Consultório
Cooperativa
Farmácia
Hospital especializado
Hospital geral
Hospital dia
Laboratório Central de Saúde Pública LACEN
Policlínica
Posto de saúde
Pronto antedimento
Pronto socorro especializado
Pronto socorro geral
Secretaria de saúde
Unidade de Atenção à Saúde Indígena
Unidade de serviço de apoio de diagnose e
terapia
Unidade de Vigilância em Saúde
Unidade mista
Unidade móvel de nível pre-hospurg/emerg
Unidade móvel terrestre
Total

Sem
Dupla Estadual Municipal gestão Total
-

-

68

-

68

-

5
3

72

-

5
75

28

14

1960

-

2002

-

-

19

-

19

13
4
5
43
-

50
26
3
1
11
23
-

1000
1728
22
12
39
114
5

2
-

1063
1760
25
13
55
180
5

6
3
-

2
2
1
14
1
12
-

110
387
3
6
5
175
6

-

2
118
388
17
7
5
190
6

11
37

60
-

466
29
81

-

537
29
118

1
1

1
-

36
56

-

38
57

152

229

6399

2

6782

Fonte: MS/CNES, 2011.
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Desse total, o maior percentual de unidades sob gestão estadual com vínculo SUS
está concentrado na I Região de Saúde (56,29%), onde está localizada a capital do
Estado, considerada o segundo pólo médico do país, seguida pela IV Região (11,26%)
e pelas II e VI Regiões, ambas com 5,96% de estabelecimentos sob esse tipo de
gestão.
2.1.3.7.1

Assistência Hospitalar

Pelos dados do CNES em 2011, a rede hospitalar de Pernambuco estava composta
por 240 estabelecimentos, entre prestadores e não-prestadores de serviços ao SUS,
distribuídas por esfera administrativa segundo a Tabela 15.
Tabela 15- Distribuição da rede hospitalar de Pernambuco segundo esfera
administrativa, 2011.
Esfera Administrativa

Quantidade

%

Federal
Estadual
Municipal
Privada

3
35
60
142

1,25
14,58
25,00
59,17

Total

240

100,00

Fonte: MS/CNES, 2011.

Os hospitais de esfera administrativa privada sem vínculo SUS são 59, sendo 22
hospitais especializados, 32 hospitais gerais e 5 hospitais-dia e representam 25,46%
da rede hospitalar do Estado. Além desses, existem duas unidades pertencentes às
forças armadas, uma do exército e uma naval, que atendem exclusivamente aos seus
filiados.
Dos hospitais vinculados ao SUS (rede própria e complementar), 33 são Hospitais
especializados, 146 são Hospitais Gerais, compondo 74,58% da referida rede
hospitalar.
Quanto ao tipo de prestador da rede hospitalar vinculada ao SUS, a maior proporção é
representada pelos estabelecimentos públicos municipais, seguido pelo privado com
fins lucrativos, conforme explicitado na Tabela 16.
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Tabela 16- Distribuição da natureza jurídica da rede hospitalar vinculada ao SUS
em Pernambuco, 2011.
Tipo de Prestador

Especificação

Freqüência

Federal
Estadual
Municipal
com cnas valido
com fins lucrativos
optante pelo simples
sem fins lucrativos

Público
Filantrópico
Privado
Total

%
1
35
60
23
57
2
1

0,56
19,55
33,52
12,85
31,84
1,12
0,56

179

100,00

Fonte: MS/CNES, 2011.

A rede hospitalar vem se expandindo nos últimos anos em Pernambuco, com a
inauguração de três novos hospitais na Região Metropolitana. O Hospital
Metropolitano Norte Miguel Arraes no município de Paulista, primeiro hospital a ser
construído, foi inaugurado em dezembro de 2009, e foi também o pioneiro na
administração

por

Organização

Social

(OS),

promovendo

atendimento

nas

emergências de clínica médica, cirúrgica e trauma. O segundo Hospital construído foi
o Metropolitano Sul – Dom Helder Câmara, no Cabo de Santo Agostinho, inaugurado
em julho de 2010, com atendimento em Clínica Médica, Cardiologia Clinica e Cirúrgica
e Traumato-ortopedia, Unidade de Cuidados Intensivos (UTI Geral), além de leitos de
observação na emergência. Recentemente (dezembro/2011) foi inaugurado o Hospital
Pelópidas Silveira, no bairro do Curado, com especialidade nas áreas de cardiologia,
neurologia e neurocirurgia, e capacidade para atender, por mês, 3.600 pessoas em
emergência, 2.640 no ambulatório e 417 internações, com 28 leitos na Unidade de
Terapia Intensiva (UTI).
Com o objetivo de preencher a carência no atendimento de emergência de média
complexidade no SUS e de desafogar as grandes emergências, agilizar o atendimento
e dotá-lo de melhor qualidade e humanização, as Unidades de Pronto Atendimento
(UPAs) passaram a integrar a rede estadual de urgência e emergência em janeiro de
2010, com a inauguração da unidade de Olinda. Funcionam 24 horas, com
profissionais médicos nas especialidades de Ortopedia, Clínica Médica e Pediatria.
Atualmente, o Estado possui 14 UPAs, sendo 13 na Região Metropolitana e uma em
Caruaru.
O total de leitos em Pernambuco é de 22.784 (2011), sendo 81,57% de leitos SUS e
18,43% de leitos não SUS. Os leitos SUS estão distribuídos segundo esfera
administrativa de acordo com a Tabela 17.
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Tabela 17- Total de Leitos SUS por Esfera Administrativa. Pernambuco, 2011.
Esfera Administrativa

Qtde. leitos SUS

Federal
Estadual
Municipal
Privada
Total

% de leitos SUS

402
6183
4957
7042

2,16
33,27
26,67
37,89

18584

100,00

Fonte: MS/CNES, 2011.

Em 2011 o CNES, excluindo-se os leitos complementares e os de outras
especialidades, aponta em 22784 o número total de leitos no Estado (SUS e não
SUS), concentrados principalmente nas Regiões de Saúde de Recife (58%) e Caruaru
(9%).
Quando analisadas as especialidades dos leitos cirúrgicos, clínicos, obstétricos
pediátricos e hospital-dia, sem detalhar as especificidades dentro de cada
especialidade, observam-se as diferenças entre o número de leitos existentes
comparando-os com os parâmetros recomendados na Port. 1101 de 12 de junho de
2002, no Estado e por Regiões de Saúde.
Em relação aos leitos cirúrgicos do Estado, no total de 5467, as regiões de Recife e
Serra Talhada são as únicas Regiões de Saúde que apresentam superávit, uma vez
que as demais apresentam déficit nessa especialidade.
Os leitos clínicos, em número de 6128 no Estado, são distribuídos pelas Regiões de
Saúde, apresentando superávit apenas nas Regiões de Saúde de Salgueiro, Afogados
da Ingazeira e Serra Talhada.
São 2830 os leitos obstétricos estaduais, estando em déficit na Região de Saúde de
Recife, Caruaru e Petrolina e apresentando superávit em quase todas as outras
regiões de saúde.
Em relação aos leitos pediátricos, 3008 no Estado, há superávit de leitos somente nas
Regiões de Saúde de Palmares, Salgueiro, Afogados da Ingazeira e Serra Talhada.
Os leitos de Hospital-Dia totalizam 170 em Pernambuco, e estão concentrados (94%)
na Região de Saúde do Recife, que mesmo assim, apresenta um déficit de 155 leitos,
situação acompanhada pelas demais regiões.
A Tabela 18 mostra o superávit/déficit de leitos em Pernambuco segundo Região de
Saúde.
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Tabela 18- Superávit/Déficit de leitos por Região de Saúde segundo tipo de leito.
Pernambuco, 2011.
Região de
Saúde

Cirúrgico

Clínico

Obstétrico

Pediátrico

Hospital/DIA

I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII

2017
-95
-85
-131
-44
-13
-19
-12
-52
-20
52
-53

-16
-30
-87
-374
-215
-10
44
-131
-19
14
73
-61

-68
30
92
-22
32
75
64
-2
42
10
73
7

-365
-49
19
-200
-66
-14
73
-58
-8
8
65
-51

-155
-46
-46
-98
-41
-31
-11
-30
-26
-15
-18
-21

PE

1566

-787

348

-627

-539

Fonte: MS/CNES, 2011.

Com relação aos leitos complementares, a Portaria GM/MS 1.101 estima entre 4% a
10% os leitos de UTI a partir da necessidade de leitos hospitalares totais. Os leitos de
UTI (SUS e não SUS) por Região de Saúde e tipo de leito, em Pernambuco, estão
expressos na Tabela 19.
Tabela 19- Distribuição dos leitos de UTI, por tipo e Região de Saúde.
Pernambuco, 2011.
Tipo de UTI
Região de Saúde

Adulto

Infantil

Neonatal

Quei

TOTAL

mados

I

II

III

I

II

III

I

II

III

I - Recife
II - Limoeiro
III - Palmares
IV - Caruaru
V - Garanhuns
VI - Arcoverde
VII - Salgueiro
VIII - Petrolina
IX - Ouricuri
X - Afogados da
Ingazeira
XI - Serra Talhada
XII - Goiana

293
0
0
0
5
7
0
18
0

551
10
21
36
11
6
0
52
0

68
0
0
0
0
0
0
0
0

22
0
0
1
0
1
0
6
0

82
0
10
0
0
0
0
7
0

23
0
0
0
0
0
0
0
0

44
0
0
3
0
1
0
4
0

129
0
0
0
0
0
0
6
0

18
0
0
0
0
0
0
0
0

2
0
0
0
0
0
0
0
0

1232
10
31
40
16
15
0
93
0

3
8
0

0
6
0

0
3
0

1
1
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

4
18
0

Total

334

693

71

32

99

23

52

135

18

2

1459

Fonte: DATASUS/CNES, 2011.
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Com relação aos leitos de UTI adulto, observa-se que 85,2% deles se encontram na I
Região de Saúde; no entanto, a IV Região apresenta a maior necessidade de
contratação. A Tabela 20 mostra a necessidade e a oferta desses leitos por Região de
Saúde.
Tabela 20- Necessidade e Oferta de leitos de UTI adulto por Região de Saúde.
Pernambuco, 2012.
NECESSIDADE DE CONTRATAÇÃO DE
Oferta
UTI (por tipo de especialidade)
Região
Necessidade
Rede
de
Necessidade
de
UTI
própria e
NEUROCIRUR. NEURO CARDIO
Saúde
Contratação
GERAL
conveniada
(50%)
(20%) (15,1 %)
(14,9%)
I
490
409
81
41
16
12
12
II
71
0
71
36
14
11
11
III
72
0
72
36
14
11
11
IV
156
25
131
65
26
20
19
V
64
0
64
32
13
10
10
VI
48
6
42
21
8
6
6
VII
17
0
17
9
3
3
3
VIII
55
40
15
7
3
2
2
IX
41
0
41
21
8
6
6
X
23
0
23
11
5
3
3
XI
28
0
28
14
6
4
4
XII
38
0
38
19
8
6
6
PE
1103
480
623
312
125
94
93
Fonte: Gerência de Redes Assistenciais, março/2012.

Segundo a Sociedade Brasileira de Pediatria- SBP, a Organização Mundial de SaúdeOMS e a Associação Americana de Pediatria - AAP é primordial na busca da
diminuição dos coeficientes de mortalidade infantil e das possíveis sequelas
decorrentes dos eventos de morbidade no período. Essa necessidade se justifica pelo
fato do período trazer como principal característica, altas taxas de morbimortlidade, em
decorrência da fragilidade do ser humano nessa fase, ocorrendo, quando não o óbito,
sequelas incapacitantes ou de longa duração. Nesses leitos são internados,
principalmente, os recém-nascidos prematuros e os com risco de vida por qualquer
problema congênito ou ao nascimento e que necessitam cuidados 24h por dia.
No caso específico de leitos de UTI Neonatal, considera-se como variável fundamental
o preconizado pela SBP, onde cada unidade deverá dispor de quatro leitos de terapia
intensiva por 1.000 NV, sendo considerado um leito de UTI para cada três leitos de
UCI.
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O Estado, em 2011, apresenta um total de 205 leitos de UTI neonatal, presentes nas
Regiões de Saúde de Recife, Caruaru, Arcoverde e Petrolina, com superávit de 59
leitos, com 233 leitos de UCI neonatal, quando deveria ter 438 desses leitos.
A análise dos leitos de UTI no Estado (SUS e NÃO SUS), quando comparados os
anos de 2008 e 2011, apresenta as seguintes variações:
UTI Adulto: crescimento de 67 pontos percentuais nos leitos totais, sendo a maior
variação positiva para os leitos UTI adulto tipo III (163 p.p.), seguidos dos tipos II
(124 p.p.) e tipo I (4p.p.)
UTI Infantil: aumento total de 32% no total de leitos, apenas com a contribuição
dos leitos tipo II (102p.p.), ao contrário dos leitos demais leitos que decresceram
em número, como os tipo I (-9%) e os tipo III (-30%).
UTI Neonatal: acréscimo de 33% no total desses leitos, com aumento exclusivo
para os tipo II (141%), uma vez que os tipo I decresceram em 35% e os tipo III não
apresentaram variação percentual.
Os leitos complementares (SUS e não SUS), exceto UTI, por tipo e Região de Saúde
totalizam 496 unidades, detalhadas conforme a Tabela 21.
Tabela 21- Leitos Complementares, exceto UTI, por tipo e Região de Saúde.
Pernambuco, 2011.
Tipo de leito complementar (exceto UTI)
Região de
Saúde PE

Unidade
intermediária

Unidade intermediária
neonatal

Unidade
isolamento

Total

Recife
Limoeiro
Palmares
Caruaru
Garanhuns
Arcoverde
Salgueiro
Petrolina
Ouricuri
Afogados da Ingazeira
Serra Talhada
Goiana

72
10
13
4
-

158
1
18
16
4
5
30
3
-

80
6
4
5
13
7
9
1
10
-

310
16
5
36
29
15
14
30
1
13
-

Total

99

235

135

469

Fonte: DATASUS/CNES.
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No que diz respeito às Internações hospitalares, se comparados os anos 2008 e 2011,
as internações no Estado apresentaram um incremento de 5,14%, sendo mais
acentuado nas VIII (71,95%), VI (9,95%) Regiões de Saúde, ressalta-se ainda que a I
região apresentou acréscimo de 7,58%. Contudo, algumas Regiões de Saúde
apresentaram decréscimo, salientando a XII (-22,80%) e IV (-13,47%) apresentaram
diminuição mais acentuada.
Com relação a morbidade hospitalar, o Estado apresenta o maior número de
internações para atendimento às patologias relacionadas à gravidez, parto e
puerpério, correspondendo a 22,89% do total. As doenças do aparelho digestivo
aparecem em segundo lugar (8,67%), seguidas das doenças do aparelho circulatório
(8,54%), e doenças do aparelho respiratório (8,28%). Ressalta-se ainda que as
doenças infecciosas e parasitárias correspondem ao sexto diagnóstico mais frequente
nas internações.
Destaca-se que em todas as Regiões de Saúde a gravidez, parto e puerpério são as
causas de internação mais habituais. No entanto, observa-se que as doenças do
aparelho circulatório são o segundo diagnóstico mais frequente para internação na I
Região de Saúde; na III, VI e VII regiões esta posição é ocupada pelas doenças do
aparelho respiratório; e na V, VIII e XII as lesões por envenenamento e algumas outras
consequências de causas externas correspondem às causas de internações mais
frequentes. É relevante salientar que na IX, X e XI regiões, as doenças infecciosas e
parasitárias ocupam o segundo lugar no ranking; aprofundando o olhar dentro desse
capítulo, observa-se que as diarréias são as causas mais frequentes, alcançando mais
de 50% do total de internações nessas regiões.
Os procedimentos de alta complexidade são realizados, em sua maioria, na I Região
de Saúde (96,67%) e são os mesmos observados no Estado, considerando-se que
aquela instância é o mais importante polo médico estadual. Em 2011, na I Região de
Saúde, os procedimentos mais frequentes foram: internamento para quimioterapia
contínua (11,16%), tratamento com cirurgias múltiplas (6,83%), tratamento de grande
queimado (5,79%), internações para quimioterapia de leucemias agudas e crônicas
(4,45%), tratamento de HIV/AIDS (4,32%) e tratamento conservador de traumatismo
crânio-encefálico (4,20%).
Considerando os procedimentos de média complexidade em Pernambuco, no ano
2011, os partos normais foram mais frequentes (10,62%), seguidos dos partos
cesáreos (6,32%), tratamentos de pneumonias ou influenza (5,50%), tratamento de
psiquiatria/por dia (4,82%), e tratamento de doenças infecciosas e intestinais (2,98%).
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As Regiões de Saúde seguem a mesma tendência do Estado, apresentando os partos
normais como procedimento mais habitual, com exceção da III e X, onde essa posição
é ocupada pelos partos cesáreos. O segundo procedimento mais frequente na II, V,
VI, VII e IX Regiões são os partos cesáreos; na I Região são os tratamentos em
psiquiatria/dia; na X e XI os tratamentos de doenças infecciosas e intestinais e na XII
os tratamentos de pneumonias ou influenza (gripe). Destaca-se ainda que na VIII
Região os partos cesáreos de alto risco ocupam o segundo lugar entre os mais
frequentes.
Com relação aos partos, constata-se que em 2010 no Estado, os partos normais
corresponderam a 50,87%, seguidos pelo cesáreo (30,27%). Do total de partos do
Estado, 44,1% acontecem na I Região e 10,21% na IV Região. Desse total estadual, a
I Região de Saúde realiza 87,9% dos partos normais em gestação de alto risco, 74,8%
dos partos cesáreos em gestação de alto risco, 33,1% dos partos cesáreos e 95,8%
dos partos cesáreos com laqueadura tubária. Destaca-se ainda que a II, III, V, IX, X, XI
e XII não realizam partos de alto risco e parto cesáreo com laqueadura tubária. No
entanto, quando comparados os anos 2008 e 2010 em Pernambuco, observa-se que
houve uma redução dos partos normais (-17,43%), e em contrapartida um aumento
nos demais tipos de partos: parto normal em gestação de alto risco (28,04%), parto
cesariano em gestação de alto risco (46,48%), parto cesariano (22,63%) e parto
cesariano c/ laqueadura tubária (52,32%).
2.1.3.7.2

Assistência Ambulatorial

Atenção Primária

As consultas médicas em Pernambuco são alvo constante de análise pela Secretaria
Estadual de Saúde, para observar se elas atendem às necessidades da população,
oferecendo uma boa cobertura, como também para estimar a capacidade da rede
assistencial.
Em 2011, as consultas médicas na atenção básica corresponderam a 32,83% do total
de consultas, seguidas das consultas médicas em atenção especializada (18,39%) e
consultas de profissionais de nível superior na atenção básica (exceto médico) que
representou 15,75%. É importante salientar que, se comparados 2008 e 2011, houve
um acréscimo principalmente nas consultas de profissionais de nível superior na
atenção especializada (exceto médico) (244,73%), seguidas das consultas de prénatal (86,12%), de puericultura (77,27%), médicas em saúde do trabalhador (69,36%)
e ao paciente curado de tuberculose (tratamento supervisionado) 45,18%. A Tabela 22
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mostra a distribuição e variação do procedimento consulta em Pernambuco, em 2008
e 2011. Ressalta-se que do total de consultas, a maioria aconteceram na I (46,27%),
IV (14,64%) e II (5,80%) Região de Saúde.
Tabela 22- Distribuição e variação do procedimento consulta em Pernambuco,
2011.
Procedimento
Consulta de profissionais de nível superior na atenção
especializada (exceto médico)
Consulta pré-natal
Consulta p/ acompanhamento de crescimento e
desenvolvimento (puericultura)
Consulta medica em saúde do trabalhador
Consulta ao paciente curado de tuberculose (tratamento
supervisionado)
Consulta medica em atenção especializada
Consulta de profissionais de nível superior na atenção
básica (exceto médico)
Consulta para avaliação clínica do fumante
Consulta/atendimento domiciliar na atenção especializada
Consulta medica em atenção básica
Consulta puerperal
Primeira consulta odontológica programática
Consulta para diagnostico/reavaliação de glaucoma
(tonometria, fundoscopia e campimetria)
Consulta/atendimento domiciliar na atenção básica
Consulta c/ identificação de casos novos de tuberculose
Consulta oftalmológica - Projeto Olhar Brasil
Total

2008

2011

Variação

998510
686617

3442185
1277898

244,73
86,12

498506
33199

883696
56225

77,27
69,36

2720
3321415

3949
4270475

45,18
28,57

3069182
2583
4030
7740402
56749
1166106

3657449
2983
4532
7625073
54347
1078847

19,17
15,49
12,46
-1,49
-4,23
-7,48

565
1449070
11209
0

356
855196
5017
5870

-36,99
-40,98
-55,24
-

19040863 23224098

21,97

Fonte: DATASUS/SIA, 2011.

Em 2011, com relação ao total de consultas, o Estado obteve 2,62 consultas por
habitante/ano, estando dentro dos parâmetros recomendados pela Portaria GM/MS
1101 (2 a 3 consultas por habitante/ano). Considerando apenas as consultas médicas,
o Estado realizou 1,40 consultas por habitante/ano, aquém dos parâmetros da
portaria.
Segundo dados do SIA em Pernambuco, dentre os procedimentos de atenção básica,
os mais frequentes são a visita domiciliar por profissional de nível médio (33,28%),
consulta médica em atenção básica (11,02%) e aferição de pressão (8,41%). Algumas
Regiões de Saúde apresentam um comportamento diferente do padrão estadual: na II
e III regiões o procedimento aferição de pressão arterial ocupa o segundo lugar no
ranking, seguido da consulta médica em atenção básica. Na V região as consultas de
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profissionais de nível superior na atenção básica (exceto médico) aparecem em
terceiro lugar na classificação quanto à frequência. O procedimento de curativo grau I
com ou sem debridamento (por paciente) está na segunda e terceira posição na VI e
IX regiões, respectivamente, ainda na VI a retirada de pontos de cirurgias básicas (por
paciente) é o terceiro mais habitual. Na VII Região de Saúde, o procedimento
raspagem, alisamento e polimento supragengivais (por sextante) é o segundo mais
realizado, seguido da consulta pré-natal; e na X região o terceiro lugar no ranking é
ocupado pelas consultas de puericultura.
Atenção de média complexidade
Na atenção de média complexidade os procedimentos mais realizados no ano 2011
em Pernambuco são consulta médica em atenção especializada (8,71%), atendimento
de urgência em atenção especializada (8,24%) e administração de medicamentos na
atenção especializada- por paciente (7,97%).
Quando analisadas as Regiões de Saúde, constata-se que a VII região é a única que
coincide com o comportamento do Estado. Na I região o segundo procedimento mais
realizado é a consulta de profissionais de nível superior na atenção especializada
(exceto médico), seguido do atendimento de urgência em atenção especializada. Na II,
III, IV e X regiões o procedimento mais frequente é o atendimento de urgência em
atenção especializada, seguido da administração de medicamentos na atenção
especializada por (paciente), e consulta médica em atenção especializada. Na V
região a administração de medicamentos na atenção especializada por (paciente) é o
procedimento mais habitual, seguido do atendimento de urgência em atenção
especializada, e consulta médica em atenção especializada.
No ranking dos três procedimentos mais realizados, a VI região apresenta o
atendimento médico em Unidade de Pronto Atendimento, consulta médica em atenção
especializada e atendimento fisioterapêutico nas alterações motoras. A VII região
apresenta o seguinte comportamento: consulta médica em atenção especializada,
administração de medicamentos na atenção especializada por (paciente) e consulta de
profissionais de nível superior na atenção especializada (exceto médico). Na IX região
o hemograma completo é o segundo mais frequente, e a consulta de profissionais de
nível superior na atenção especializada (exceto médico). Já na XI região o
atendimento médico em Unidade de Pronto Atendimento é o procedimento mais
comum, em seguida se destaca a consulta médica em atenção especializada. Quando
analisada a XII região é encontrada a maior frequência na administração de
medicamentos na atenção especializada por (paciente), seguida do atendimento de
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urgência em atenção especializada e atendimento médico em Unidade de Pronto
Atendimento.
Atenção em Alta complexidade
Em Pernambuco, no ano 2011, do total de procedimentos ambulatoriais de alta
complexidade, 39,61% corresponde à hemodiálise II (máximo 3 sessões por semana),
18,48% radioterapia com acelerador linear, 6,42% tratamento intensivo de paciente em
reabilitação física (1 turno paciente - dia - 20 atendimentos-mês); destaca-se que os
outros procedimentos apresentam um percentual menor. Ressalta-se ainda que,
75,01% dos procedimentos ambulatoriais de alta complexidade são realizados na I
Região de Saúde, apresentando o mesmo padrão do Estado quanto ao ranking por
tipo de procedimento, 10,55% na IV região e 3,18% na II região; as demais regiões
apresentam um percentual menor, com exceção da XII região que não realiza tais
procedimentos.
Destaca-se que algumas regiões apresentam ranking diferente do estadual. Na II
Região de Saúde o segundo procedimento mais freqüente é a ressonância magnética
de coluna lombo-sacra, seguida da tomografia computadorizada do crânio. Na III
região os procedimentos de hemodiálise são os mais habituais; na IV região a
radioterapia com acelerador linear só de fótons (por campo), hemodiálise II (máximo 3
sessões por semana) e tomografia computadorizada do crânio são, respectivamente,
os três mais realizados. Na V região a hemodiálise II (máximo 3 sessões por semana),
hemodiálise II (máximo 1 sessão por semana - excepcionalidade), densitometria óssea
duo-energética de coluna (vértebras lombares) e tomografia computadorizada do
crânio são os procedimentos mais frequentes.
Quando observada a V Região de Saúde, as hemodiálises realizadas uma ou três
vezes por semana, e densitometria óssea duo-energética de coluna (vértebras
lombares), ocupam respectivamente o primeiro, terceiro e segundo lugar na
classificação da frequência; já na VIII Região essas posições são ocupadas por
hemodiálise II (máximo 3 sessões por semana), hormonioterapia do adenocarcinoma
de próstata avançado - 1ª linha e inibidor da osteólise. Na IX região a tomografia
computadorizada do crânio e a de coluna lombo-sacra com ou sem contraste e
ecocardiografia de estresse são os procedimentos mais freqüentes; na X Região
essas posições são ocupadas pelas tomografias do crânio, coluna lombo-sacra com
ou sem contraste e tórax.

Na XI Região quase a totalidade de procedimentos é

representada pela densitometria óssea duo-energética de coluna (vértebras lombares).
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3

DESCENTRALIZAÇÃO E REGIONALIZAÇÃO EM SAÚDE NO ESTADO

A implantação do SUS está alicerçada em princípios e diretrizes. No tocante as
diretrizes, o que se refere à regionalização e hierarquização aponta para a
organização dos serviços de saúde em níveis crescentes de complexidade, em uma
determinada área geográfica, planejados a partir de referenciais epidemiológicos e
estudos de necessidades em saúde, a partir da definição e conhecimento da clientela
a ser atendida.
Em mais de 20 anos de existência do SUS, um dos principais avanços em sua
implementação está relacionado à acelerada descentralização político-administrativa,
com progressiva transferência de responsabilidades e de recursos da União para
estados e municípios. Para subsidiar esse processo, foram editadas quatro Normas
Operacionais Básicas (NOB/SUS), na década de 1990: NOB 01/91, NOB 01/92, NOB
01/93 e NOB 01/96; as duas últimas resultaram de processos de pactuação entre
diferentes atores, particularmente no âmbito da Comissão Intergestores Tripartite e do
Conselho Nacional de Saúde.
Em 2001, a Norma Operacional de Assistência à Saúde (NOAS/SUS) introduziu a
concepção dos módulos assistenciais, microrregiões, macrorregiões e regiões,
expressas no Plano Diretor de Regionalização (PDR). A NOAS foi fundamentada no
reconhecimento da regionalização em saúde como essencial à consolidação dos
princípios de universalidade e da igualdade no acesso e na integralidade da atenção.
O aprofundamento do processo de regionalização, à luz da NOAS, foi possível face
aos avanços decorrentes da descentralização, com ênfase na municipalização. Tal
processo possibilitou a emergência de milhares de gestores municipais como atores
políticos, reafirmando a sua responsabilidade sanitária. A experiência acumulada
trouxe novos elementos para o aprofundamento da reflexão sobre as especificidades
do papel do gestor estadual no SUS.
Em decorrência da descentralização da saúde, algumas fragilidades emergiram,
sobretudo, no que diz respeito à necessidade de fortalecimento da capacidade de
gestão das Secretarias Estaduais e Municipais de Saúde. Além disso, a própria rede
de atenção à saúde, mostrou-se fragmentada e pouco resolutiva (MENDES, 2002).
Em Pernambuco, o processo de descentralização e a proposição de organização
da rede de atenção por níveis de complexidade resultaram na elaboração do Plano
Diretor de Regionalização discutido e produzido entre os anos de 2001 e 2002, em
conformidade às disposições da NOAS – SUS 01/01. O referido Plano não passou por
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atualizações significativas, permanecendo com o desenho territorial e uma incipiente
definição de redes assistenciais.
A falta de monitoramento do PDR, entre outros aspectos, fez com que o plano não
mais refletisse a realidade da rede de saúde no Estado e, conseqüentemente, não
oferecesse condições de orientar a conformação de uma verdadeira rede assistencial,
resultando no deslocamento desordenado de pacientes para os grandes centros
urbanos do Estado, sobretudo a capital, à procura de atendimento especializado e
ações/serviços de maior densidade tecnológica. Os pacientes provêm, em sua
maioria, de municípios de pequeno porte populacional, com menos de vinte mil
habitantes, que representam pouco mais de 50% dos municípios pernambucanos e
que, isoladamente, não apresentam capacidade instalada de serviços de saúde para a
atenção aos casos de maior complexidade.
Com o advento do Pacto pela Saúde em 2006, surgiu a possibilidade para a
elaboração de um PDR fundamentado em uma nova perspectiva. A pactuação de
responsabilidades entre as três esferas gestoras do SUS, tanto no campo da gestão
como da atenção à saúde, passa a ser a linha condutora para a possibilidade de uma
efetiva realização de acordos entre as instâncias que visem reformas de aspectos
institucionais. Esse modelo de pactuação permite inovações nos processos e
instrumentos de gestão que visam alcançar maior efetividade, eficiência e eficácia; ao
mesmo tempo, redefine responsabilidades coletivas, por resultados sanitários, em
função das necessidades de saúde da população (BRASIL, 2006a, 2006b).
O Pacto mantém a regionalização como eixo central e reafirma os instrumentos de
planejamento instituídos pelas NOAS ampliando a visão da regionalização para além
da assistência à saúde, evidenciando a necessidade de conformação de sistemas
regionais que dêem conta da integralidade em seus diversos componentes.
O Decreto nº 7.508, de 28 de junho de 2012, no seu capítulo II, seção I, Art. 6º,
reafirma a importância das regiões e ressalta: “As regiões de saúde serão referência
para as transferências de recursos entre os entes federativos”.
A resolução nº 1 de 29/09/2011 no seu Art. 3º estabelece os objetivos para
organização das Regiões de saúde: I - garantir o acesso resolutivo da população, em
tempo oportuno e com qualidade (...); II - efetivar o processo de descentralização de
ações e serviços de saúde entre os entes federados, com responsabilização
compartilhada, favorecendo a ação solidária e cooperativa entre os gestores (...); e III -

102

PLANO ESTADUAL DE SAÚDE – DESCENTRALIZAÇÃO E REGIONALIZAÇÃO EM SAÚDE

buscar a racionalidade dos gastos, a otimização de recursos e eficiência na rede de
atenção à saúde (...).

No seu Art 4º, a mesma resolução delineia as diretrizes gerais para organização
das regiões de Saúde: I - avaliação do funcionamento das atuais Regiões de Saúde
por Estados e Municípios, a ser pactuada na Comissão Intergestores Bipartite (CIB)
(...); II - delimitação das Regiões de Saúde a partir de identidades culturais,
econômicas e sociais e redes de comunicação (...); III - observância das políticas de
saúde na organização e execução das ações e serviços de saúde de atenção básica,
vigilância em saúde, atenção psicossocial, urgência e emergência, atenção
ambulatorial especializada e hospitalar (...); IV - reconhecimento de necessidades
econômicas, sociais e de saúde da população da região para o processo de pactuação
dos fluxos assistenciais; V - instituição, quanto à composição político-administrativa,
de Regiões de Saúde intraestaduais - quando dentro de um mesmo Estado - e
interestaduais - quando os partícipes se situarem em 2 (dois) ou mais Estados; e VI constituição da Comissão Intergestores Regional (CIR) como foro interfederativo
regional de negociação e pactuação de matérias relacionadas à organização e ao
funcionamento das ações e serviços de saúde (...).

Portanto, a regionalização deve orientar o processo de identificação e construção
de Regiões de Saúde, nas quais as ações e serviços devem ser organizados de forma a
garantir o acesso da população, bem como, potencializar os processos de
planejamento, negociação e pactuação entre os gestores.
A estratégia de regionalização em saúde, em Pernambuco, está em consonância
com o Plano Estadual de Saúde 2008-2011, no qual a revisão do Plano Diretor de
Regionalização é um compromisso expresso e tem como objetivo “identificar e
reconhecer as regiões de saúde, em suas diferentes formas, visando expressar um
desenho final, com a finalidade de promover o acesso à saúde com equidade e a
qualificação do processo de descentralização, na perspectiva de uma assistência
integral de saúde”.
A Secretaria Executiva de Regulação em Saúde/SES-PE desempenhou um papel
estratégico nesse processo, como indutora e coordenadora subsidiada por
compromissos político-democráticos do Governo Estadual, a partir do desafio de
interiorização das ações estratégicas para a melhoria dos indicadores sociais e a
redução de desigualdades regionais.
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As Gerências Regionais de Saúde - GERES são as unidades técnicoadministrativa da Secretaria Estadual de Saúde que têm a missão de planejamento,
execução, acompanhamento, monitoramento e avaliação das ações/serviços de saúde
e das diretrizes da política estadual de saúde em cada Região de Saúde. O Estado,
em sua gestão de saúde, passa a ser organizado, a partir de 19/09/2011, por doze
GERES, em conformidade com as Regiões de Saúde, com sede nas seguintes
cidades: 1ª GERES – Recife; 2ª GERES – Limoeiro; 12ª GERES – Goiana; 3ª GERES
– Palmares; 4ª GERES – Caruaru; 5ª GERES – Garanhuns; 6ª GERES – Arcoverde;
7ª GERES – Salgueiro; 8ª GERES – Petrolina; 9ª GERES – Ouricuri; 10ª GERES –
Afogados da Ingazeira e 11ª GERES – Serra Talhada. (PERNAMBUCO – PDR/2011).
(Figura 3).
O desenho territorial do PDR anterior foi construído em conformidade com o
preconizado na NOAS/SUS 01/01 (PERNAMBUCO, 2006). O atual desenho do PDR
considera as diretrizes definidas no Decreto Presidencial nº 7508/2011: a análise de
fluxos assistenciais, a malha viária, a rede de saúde existente, os potenciais
investimentos regionais com base no PPA do Estado, as identidades cultural e social,
perfil epidemiológico e os consensos entre gestores obtidos através de oficinas
macrorregionais durante o processo de pactuação. A partir das diretrizes pré-definidas
foi observada a necessidade de criação de mais uma Região de Saúde com sede
administrativa no município de Goiana, além da criação de outra macrorregião de
saúde com sede administrativa em Serra Talhada, integrada pelas VI, X e XI Regiões
de Saúde, organizadas de forma a garantir o acesso da população a serviços de
Média Complexidade Especial e de Alta Complexidade.
Desse

modo,

ficaram

definidas

quatro

macrorregiões

em

Pernambuco:

Metropolitana, Agreste, Sertão Central e Vale do São Francisco e Araripe.
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4

MAPA DA ESTRATÉGIA DA SES/PE
MISSÃO
“Fortalecer a Gestão do Sistema Único de Saúde no Estado de Pernambuco,
garantindo a atenção integral à saúde da população, por meio de ações de
prevenção, promoção, assistência e reabilitação.”

VALORES
Compromisso Ético e Social
Transparência e Controle Social
Humanização
Valorização e Respeito ao Trabalho em Saúde
Eqüidade
Qualidade
Inovação
Integração
Descentralização

MACRO-OBJETIVO ESTRATÉGICO
Melhorar a atenção à saúde com foco no atendimento integral

NORTEADORES
ESTRATÉGICOS
Programa de
Governo
2011-2014

Plataforma da
Gestão SES
2011-2014

Planejamento
para a Saúde
2008-2011
(PPA, PES e
Plano)

DIRETRIZES ESTRATÉGICAS
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DIRETRIZES E OBJETIVOS ESTRATÉGICOS E METAS DO PES 2012-2015

Diretriz estratégica ao bom funcionamento do modelo de gestão da SES, garantindo a qualificação de seus profissionais e servidores, bem
como a unicidade de conhecimento e informações sobre as demandas e atribuições de cada área.
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
1. Unificar os procedimentos, condutas e práticas da Gestão do Trabalho e Educação em Saúde para todos os profissionais e

servidores da SES/PE/SUS
Tem a finalidade de promover condutas e práticas unificadas aos profissionais da saúde e servidores vinculados à Secretaria Estadual de
Saúde de Pernambuco, visando ações coerentes e com conhecimento nivelado à todos. Ao longo dos 4 anos serão elaborados instrutivos
internos que regulamentam os estágios curriculares, ofertados cursos de extensão aos servidores, além da garantia de participação dos
mesmos em seminários, reuniões, conferências e afins.
METAS QUADRIENAIS DO PES
Elaborar Instrutivo interno sobre
regulamentação dos estágios curriculares
obrigatórios e não obrigatórios no âmbito da
SES/PE

RESULTADOS ESPERADOS

Instrutivo elaborado e funcionando dentro da
regulamentação estabelecida

SECRETARIA EXECUTIVA/ÁREA
RESPONSÁVEL
SECRETARIA EXECUTIVA DE
GESTÃO DO TRABALHO E
EDUCAÇÃO EM SAÚDE
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METAS QUADRIENAIS DO PES

RESULTADOS ESPERADOS

SECRETARIA EXECUTIVA/ÁREA
RESPONSÁVEL

Elaborar Instrutivo interno para
regulamentação da participação de
servidores em Cursos externos (congressos,
simpósios, seminários, cursos, oficinas, etc),
respeitando o que está preconizado no
Estatuto do Servidor

Instrutivo elaborado e funcionando dentro da
regulamentação estabelecida

SECRETARIA EXECUTIVA DE
GESTÃO DO TRABALHO E
EDUCAÇÃO EM SAÚDE

Elaborar e Implantar o Manual de Gestão do
Trabalho e Educação em Saúde da SES

Sistematizar as ações/atividades pertinentes a Gestão de
Trabalho; facilitar e agilizar o processo de trabalho nos
Recursos Humanos das Unidades e Regiões de Saúde
permitindo maior eficácia e efetividade

SECRETARIA EXECUTIVA DE
GESTÃO DO TRABALHO E
EDUCAÇÃO EM SAÚDE

Elaborar e distribuir a cartilha dos servidores
da SES

Divulgação e conhecimento dos direitos e deveres dos
servidores da SES

Efetivar o Convênio SUS com todos os
Municípios Pernambucanos

Formalização da cessão de servidores por meio do
Convênio SUS

Definir diretrizes e parâmetros para cessão
de pessoal no âmbito do SUS embasado nos
protocolos da Mesa de Negociação
Permanente
Implantar o Sistema eletrônico de controle de
freqüência funcional nas Unidades e Regiões
de Saúde para servidores e gestores
Implantar Sistema de gerenciamento
eletrônico de documentos referentes à
Gestão do Trabalho

Promover o controle e acompanhamento dos servidores
cedidos
Otimizar, controlar, agilizar e descentralizar os processos
dependentes do controle de freqüência dos servidores da
SES
Propiciar agilização, segurança, racionalização e
armazenamento das informações. Facilitar os processos
da gestão de pessoal nas unidades de saúde e gerenciar
as regionais

SECRETARIA EXECUTIVA DE
GESTÃO DO TRABALHO E
EDUCAÇÃO EM SAÚDE
SECRETARIA EXECUTIVA DE
GESTÃO DO TRABALHO E
EDUCAÇÃO EM SAÚDE
SECRETARIA EXECUTIVA DE
GESTÃO DO TRABALHO E
EDUCAÇÃO EM SAÚDE
SECRETARIA EXECUTIVA DE
GESTÃO DO TRABALHO E
EDUCAÇÃO EM SAÚDE
SECRETARIA EXECUTIVA DE
GESTÃO DO TRABALHO E
EDUCAÇÃO EM SAÚDE
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2. Garantir o fortalecimento da Mesa Estadual de Negociação do SUS

A Mesa Estadual de Negociação do SUS é um fórum permanente de negociação entre gestores e trabalhadores do SUS, sobre as
questões pertinentes à força de trabalho em saúde. No caso do objetivo citado, cabe um trabalho conjunto para o fortalecimento das
atividades e desdobramentos desta instância de negociação.

METAS QUADRIENAIS DO PES

RESULTADOS ESPERADOS

Reativar a Mesa Estadual de Negociação do Mesa reativada com representação de todas as categorias
SUS
do SUS

SECRETARIA
EXECUTIVA/ÁREA
RESPONSÁVEL
SECRETARIA EXECUTIVA DE
GESTÃO DO TRABALHO E
EDUCAÇÃO EM SAÚDE

3. Implantar modelos de gestão nas unidades da rede própria adequados às necessidades da população e dos trabalhadores

No que tange à necessidade de implantar um modelo de gestão nas unidades de saúde de forma a garantir a oferta de serviços e
assistência com unidade no atendimento aos usuários do SUS. Assim sendo, será implantado um modelo de gestão nos hospitais
regionais do estado.

METAS QUADRIENAIS DO PES
Implantar o novo modelo de Gestão nos
Hospitais Regionais

RESULTADOS ESPERADOS
Novo modelo de Gestão nos Hospitais Regionais
implantado

SECRETARIA
EXECUTIVA/ÁREA
RESPONSÁVEL
SECRETARIA EXECUTIVA DE
ATENÇÃO A SAÚDE
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4. Implantar na SES Política de Saúde da População Negra

Em consonância com a Política de Saúde da População Negra a SES tem como diretriz principal a redução da exclusão social
evidenciada nas desigualdades da efetivação do direito humano à saúde, em seus aspectos de promoção, prevenção, atenção, tratamento
e recuperação de doenças e agravos transmissíveis e não transmissíveis incluídos aqueles de maior prevalência nesse segmento
populacional.

METAS QUADRIENAIS DO PES
Estruturar o setor e equipe nas Políticas
Estratégicas

RESULTADOS ESPERADOS

Setor e equipe estruturados e Políticas implantadas

SECRETARIA
EXECUTIVA/ÁREA
RESPONSÁVEL
SECRETARIA EXECUTIVA DE
ATENÇÃO A SAÚDE

5. Implantar, implementar e requalificar o sistema de monitoramento e avaliação das Unidades Sentinelas de saúde da rede do

SUS
Por serem as Unidades Sentinelas importantes instrumentos de acompanhamentos dos agravos em relação à saúde do trabalhador, a
SES tem como meta para os próximos 4 anos o monitoramento e avaliação das ações e notificações realizados por 30 destas Unidades.
SECRETARIA
METAS QUADRIENAIS DO PES
RESULTADOS ESPERADOS
EXECUTIVA/ÁREA
RESPONSÁVEL
SECRETARIA EXECUTIVA DE
Monitorar 30 Unidades Sentinelas nas ações 100% das Unidades Sentinelas com a notificação dos
ATENÇÃO A SAÚDE
de Saúde do Trabalhador do estado
agravos, assistência e vigilância
6. Implantar o sistema de monitoramento e avaliação dos modelos de gerenciamento das unidades de saúde da rede própria
Diante dos diversos modelos de gerenciamento das unidades de saúde do SUS em Pernambuco a SES se propõe a implantar um
monitoramento e avaliação que consiga acompanhar o andamento das ações e as devidas adequações que se fizerem necessárias.
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METAS QUADRIENAIS DO PES

SECRETARIA
EXECUTIVA/ÁREA
RESPONSÁVEL

RESULTADOS ESPERADOS

Monitorar 100% dos consórcios em saúde
existentes para atendimento das metas
estabelecidas no plano de trabalho

100% dos consórcios monitorados

SECRETARIA EXECUTIVA DE
REGULAÇÃO EM SAÚDE

Dar transparência ao Controle Social das
ações desenvolvidas pelos Consórcios e
Organizações Sociais (OS) através de
relatórios trimestrais

Relatórios enviados trimestralmente

SECRETARIA EXECUTIVA DE
REGULAÇÃO EM SAÚDE

Monitorar 100% das unidades geridas pelas
OS

OS monitoradas

SECRETARIA EXECUTIVA DE
REGULAÇÃO EM SAÚDE

7. Fortalecer a função de planejamento do SUS em Pernambuco

Em virtude do Decreto 7.508/11 o planejamento no SUS passou por um processo de fortalecimento de sua importância no
desenvolvimento das ações no SUS. Portanto, garantir o suporte adequado aos processos de planejamento, gestão e desenvolvimento
das ações e serviços públicos de saúde executados ou coordenados pela SES é fundamental ao processo.

METAS QUADRIENAIS DO PES
Realizar treinamento de 100% das equipes
de programação e controle das 12 Regiões
de Saúde

RESULTADOS ESPERADOS

100% das equipes treinadas

SECRETARIA
EXECUTIVA/ÁREA
RESPONSÁVEL
SECRETARIA EXECUTIVA DE
REGULAÇÃO EM SAÚDE
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METAS QUADRIENAIS DO PES

RESULTADOS ESPERADOS

SECRETARIA
EXECUTIVA/ÁREA
RESPONSÁVEL

Produzir os instrumentos de planejamento do Programações Anuais de Saúde, Relatórios Anuais de
SUS, conforme preconizado pelo Sistema de Gestão e Plano Estadual de Saúde produzidos dentro dos
Planejamento do SUS
prazos legais

SECRETARIA EXECUTIVA DE
COORDENAÇÃO GERAL

Produzir os instrumentos de planejamento
governamentais em consonância com o
Plano Estadual e a Programação Anual de
Saúde

Instrumentos de planejamento governamentais construídos
observando as diretrizes estabelecidas no PES e os
recursos necessarios a implantação da PAS

SECRETARIA EXECUTIVA DE
COORDENAÇÃO GERAL

Monitorar e apresentar quadrimestralmente
a Programação Anual de Saúde/Plano
Estadual de Saúde

Metas monitoradas, avaliadas e executadas

SECRETARIA EXECUTIVA DE
COORDENAÇÃO GERAL

Implantar o Contrato Organizativo de Ação
Pública (COAP) nas 12 Regiões de Saúde
conforme Decreto 7.508 de 28 de Junho de
2011

Regiões de Saúde com Contrato Organizativo de Ação
Pública implantado

SECRETARIA EXECUTIVA DE
COORDENAÇÃO GERAL

Construir o Mapa de Saúde nas 12 Regiões
de Saúde conforme Decreto 7.508 de 28 de
Junho de 2011

Regiões de Saúde com Mapa de Saúde construído

SECRETARIA EXECUTIVA DE
COORDENAÇÃO GERAL

Implementar em 100% dos municípios e no
Distrito Estadual de Fernando de Noronha
100% dos municípios e Distrito Estadual de Fernando de
(DEFN) o Sistema de Apoio à Construção do Noronha cadastrados no SARGSUS
Relatório Anual de Gestão - SARGSUS

SECRETARIA EXECUTIVA DE
COORDENAÇÃO GERAL
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8. Implantar Gabinete de Crise e Sistema de Informações Estratégicas

Objetivo voltado ao monitoramento e à avaliação dos indicadores estratégicos da saúde, nas áreas de vulnerabilidade já existentes e
naquelas emergenciais, em todo o estado de Pernambuco.

METAS QUADRIENAIS DO PES

RESULTADOS ESPERADOS

SECRETARIA
EXECUTIVA/ÁREA
RESPONSÁVEL

Monitorar e Avaliar os indicadores do Pacto
pela Saúde do Estado nas 12 Regiões de
Saúde.

Acompanhamento dos indicadores do Pacto pela Saúde no
Estado

SECRETARIA EXECUTIVA DE
COORDENAÇÃO GERAL

Implantar Gabinete de Crise no nível central
e em todas as GERES

Áreas de vulnerabilidade monitoradas e com ações
adotadas em tempo hábil (Dengue, Operação
Reconstrução)

SECRETARIA EXECUTIVA DE
COORDENAÇÃO GERAL

Diretriz política e estratégica que estabelece quais as doenças crônicas e negligenciadas, bem como atua para a redução da taxa de
mortalidade materna e infantil como prioridades da Gestão.
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
1. Reduzir a Taxa de Mortalidade Materna
É um indicador de saúde da população feminina, bem como indicador de iniqüidade. Esse objetivo visa melhorar a atenção integral à saúde,
através de políticas estratégicas voltadas para grupos específicos, buscando, entre outras coisas reduzir a mortalidade materna e ampliar a
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investigação do óbito em mulheres em idade fértil visto que a maioria desses óbitos é evitável e a investigação de óbito é uma das estratégias
utilizadas para detecção de falhas.

METAS QUADRIENAIS DO PES
Reduzir em 5% ao ano a mortalidade
materna

RESULTADOS ESPERADOS
Razão de Mortalidade materna reduzida de 76.4 para 71,4
/100.000 NV

Aprimorar os sistemas de informações para a
vigilância do óbito de Mulheres em Idade
75% dos óbitos de mulheres em idade fértil e 100% dos
Fértil (MIF) e óbito materno atingindo
óbitos maternos investigados, para o estudo da
respectivamente 75% e 100% de
evitabilidade destes óbitos
investigação destes óbitos

SECRETARIA
EXECUTIVA/ÁREA
RESPONSÁVEL
SECRETARIA EXECUTIVA DE
ATENÇÃO A SAÚDE

SECRETARIA EXECUTIVA DE
VIGILÂNCIA EM SAÚDE

2. Reduzir a Taxa de Mortalidade Infantil
A mortalidade infantil consiste na morte de crianças menores de 1 ano. Possui 3 componentes: neonatal precoce, neonatal tardio e pósneonatal. O Estado vem reduzindo esse indicador através de ações intersetoriais, atenção e vigilância em saúde. Esse objetivo visa ainda
melhorar a atenção integral à saúde, através de políticas estratégicas voltadas para grupos específicos, buscando, entre outras coisas reduzir
a mortalidade infantil.

METAS QUADRIENAIS DO PES
Reduzir em 5% a mortalidade infantil

RESULTADOS ESPERADOS
Mortalidade infantil reduzida de 17, 3 óbitos infantis para
cada 1000 nascidos vivos para 16,4/mil NV

SECRETARIA
EXECUTIVA/ÁREA
RESPONSÁVEL
SECRETARIA EXECUTIVA DE
ATENÇÃO A SAÚDE
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METAS QUADRIENAIS DO PES
Fortalecer sistema de investigação de óbito
infantil, fetal e materno mediante a
ampliação da investigação do óbito infantil
em 40% e fetal em 30%

SECRETARIA
EXECUTIVA/ÁREA
RESPONSÁVEL

RESULTADOS ESPERADOS

40% do óbito infantil e 30% do óbito fetal investigados

Aprimorar os sistemas de informações para
a vigilância do óbito infantil e fetal,
50% dos óbitos infantis e 30% dos óbitos fetais
investigando e analisando, respectivamente, investigados, para o estudo da evitabilidade destes óbitos
50% e 30% destes óbitos

SECRETARIA EXECUTIVA DE
ATENÇÃO A SAÚDE

SECRETARIA EXECUTIVA DE
VIGILÂNCIA EM SAÚDE

3. Reduzir a Taxa de mortalidade por câncer (colo de útero, mama, próstata, pênis e cólon e reto)
Melhorar a atenção integral à saúde, através de políticas estratégicas voltadas para grupos específicos, buscando, entre outras coisas reduzir
a mortalidade por câncer (colo de útero, mama, pênis, próstata e cólon e reto).

METAS QUADRIENAIS DO PES

RESULTADOS ESPERADOS

Mamografia realizada em mulheres de 40 a 49 anos com
Ampliar o acesso a mamografia para as 17%
exame clínico das mamas alterado ampliada de 8% para
das mulheres de 40 a 49 anos com exame
17% (percentual considerado nessa faixa etária), reduzindo
clínico das mamas alterado
prazos de diagnósticos
Razão de exames de mamografia em mulheres de 50 a 69
anos ampliada de 0,12 para 0,15. Razão é o número de
Ampliar de 0,12 para 0,15 a razão de
mamografias realizadas em mulheres na faixa etária de 50mamografias em mulheres de 50 a 69 anos
69anos, dividido pelo número total de mulheres nesta faixa
etária em determinado local e ano

SECRETARIA
EXECUTIVA/ÁREA
RESPONSÁVEL
SECRETARIA EXECUTIVA DE
ATENÇÃO A SAÚDE

SECRETARIA EXECUTIVA DE
ATENÇÃO A SAÚDE
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METAS QUADRIENAIS DO PES

Ampliar o diagnóstico do câncer cérvicouterino, de 0,19 para 0,23 a razão de
exames citopatológicos cérvico-vaginais em
mulheres de 25 a 64 anos
Expandir para as 12 regiões de saúde a
assistência clínica especializada e a oferta
de diagnóstico cito-anatomopatológico para
câncer do colo do útero
Expandir para as 12 regiões de saúde a
assistência clínica especializada e a oferta
de diagnóstico cito-anatomopatológico para
câncer de mama
Expandir para as 12 Regiões de Saúde a
assistência clínica especializada em urologia
com diminuição do tempo de espera entre a
1ª consulta e o diagnóstico do câncer de
pênis
Expandir para as 12 Regiões de Saúde a
assistência clínica especializada em urologia
com diminuição do tempo de espera entre a
1ª consulta e o diagnóstico do câncer de
próstata
Expandir para as 12 regiões de saúde a
oferta na detecção precoce no diagnóstico
do câncer do cólon e do reto

RESULTADOS ESPERADOS
Razão de exames citopatológicos cérvico-vaginais em
mulheres de 25 a 64 anos ampliada de 0,19 para 0,23.
Razão é o número de exames realizados em mulheres na
faixa etária de 25-64anos, dividido pelo número total de
mulheres nesta faixa etária, num determinado local e ano
Assistência clínica especializada e a oferta de diagnóstico
cito-anatomopatológico do colo do útero expandida para as
12 regiões de saúde. O resultado esperado para responder
este objetivo, em relação a redução da mortalidade, dar-seá a longo prazo
Assistência clínica especializada e a oferta de diagnóstico
cito-anatomopatológico de mama expandida para as 12
regiões de saúde. O resultado esperado para responder
este objetivo, em relação a redução da mortalidade, dar-seá a longo prazo

SECRETARIA
EXECUTIVA/ÁREA
RESPONSÁVEL

SECRETARIA EXECUTIVA DE
ATENÇÃO A SAÚDE

SECRETARIA EXECUTIVA DE
ATENÇÃO A SAÚDE

SECRETARIA EXECUTIVA DE
ATENÇÃO A SAÚDE

Assistência clínica especializada com diminuição do tempo
SECRETARIA EXECUTIVA DE
de espera entre a 1ª consulta e o diagnóstico do câncer de
ATENÇÃO A SAÚDE
pênis expandida para as 12 Regiões de Saúde

Assistência clínica especializada com diminuição do tempo
SECRETARIA EXECUTIVA DE
de espera entre a 1ª consulta e o diagnóstico do câncer de
ATENÇÃO A SAÚDE
próstata expandida para as 12 Regiões de Saúde
Aumento e ampliação de oferta no exame diagnóstico do
câncer do cólon e do reto bem como a referência para a
assistência terciária (UNACON/CACON)

SECRETARIA EXECUTIVA DE
ATENÇÃO A SAÚDE
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4. Reduzir acidentes de trabalho, doenças causadas por agrotóxicos e doenças e óbitos ocupacionais
Melhorar a atenção integral à saúde, através de políticas estratégicas voltadas para grupos específicos, buscando, entre outras coisas reduzir
em 70% o número de acidentes, doenças e óbitos relacionados ao trabalho.

METAS QUADRIENAIS DO PES
Reduzir em 70% o número de acidentes,
doenças e óbitos relacionados ao trabalho
no pólo gesseiro do Vale do Araripe e de
fruticultura irrigada do Vale do Médio São
Francisco

RESULTADOS ESPERADOS

Minimizar a ocorrência de acidentes de trabalho no pólo
gesseiro do Vale do Araripe e de fruticultura irrigada do
Vale do Médio São Francisco

Implantar um Plano de intervenção e
Redução em 70% dos casos de intoxicação exógenas pelo
campanha de mídia em parceria com o
uso de agrotóxicos e acidentes, doenças e óbitos
LACEN e o CEATOX para o combate do uso
ocupacionais
de agrotóxicos no âmbito do estado
Implantar um distrito sanitário/núcleo de
saúde do trabalhador em parceira com os
municípios que fazem parte do complexo
portuário e petroquímico de SUAPE

SECRETARIA
EXECUTIVA/ÁREA
RESPONSÁVEL

SECRETARIA EXECUTIVA DE
ATENÇÃO A SAÚDE

SECRETARIA EXECUTIVA DE
ATENÇÃO A SAÚDE

Promover a saúde dos trabalhadores do complexo de
SECRETARIA EXECUTIVA DE
SUAPE reduzindo em 70% o risco de acidentes, doenças e
ATENÇÃO A SAÚDE
óbitos relacionados ao trabalho

5. Controlar a Hanseníase
Reduzir a Hanseniase a indicadores aceitáveis através da detecção, exame, tratamento dos casos e redução de abandono no tratamento.
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METAS QUADRIENAIS DO PES

RESULTADOS ESPERADOS

SECRETARIA
EXECUTIVA/ÁREA
RESPONSÁVEL

Diagnosticar 90% dos casos novos
esperados

90% dos casos novos esperados diagnosticados

SECRETARIA EXECUTIVA DE
VIGILÂNCIA EM SAÚDE

Reduzir o abandono dos casos em
tratamento para 12% no estado

Taxa de abandono abaixo de 12% no estado

SECRETARIA EXECUTIVA DE
VIGILÂNCIA EM SAÚDE

Curar 85% dos casos novos diagnosticados
no registro ativo no estado

85% dos casos novos diagnosticados no registro ativo
curados

SECRETARIA EXECUTIVA DE
VIGILÂNCIA EM SAÚDE

Aumentar para 64% a proporção de contatos 64% da proporção de contatos intradomiciliares
intradomiciliares examinados dentre os
examinados dentre os casos diagnosticados em todo
casos diagnosticados em todo estado
estado

SECRETARIA EXECUTIVA DE
VIGILÂNCIA EM SAÚDE

Atingir 90% ao ano a proporção de casos
com o grau de incapacidade avaliados no
diagnóstico e 68% na cura no Estado

90% ao ano da proporção de casos com o grau de
incapacidade avaliados no diagnóstico e 68% na cura no
Estado

SECRETARIA EXECUTIVA DE
VIGILÂNCIA EM SAÚDE

Coordenar a descentralização de
baciloscopia de Hanseníase em 25
municípios que ainda não realizam
diagnósticos

Baciloscopia para Hanseníase descentralizada para os 25
municipios

SECRETARIA EXECUTIVA DE
VIGILÂNCIA EM SAÚDE

6. Controlar a Tuberculose
Reduzir a Tuberculose a indicadores aceitáveis através da detecção, exame, tratamento dos casos e redução de abandono no tratamento.
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METAS QUADRIENAIS DO PES

RESULTADOS ESPERADOS

Curar 75% dos casos novos diagnosticados
no Estado

75% dos casos novos diagnosticados no Estado curados

Implementar ações de prevenção e controle
da tuberculose nos municípios do Estado

Cursos de atualização em tuberculose realizados e GERES
com referências secundárias implantadas. Referência de
tuberculose multirresistente (TBMR) para coinfectados TBHIV no estado (HCP) implantada; campanha anual de
mobilização social de combate à TB realizada

Descentralizar cultura para BAAR (no
Cultura para BAAR no escarro, descentralizada para sete
escarro) em 07 regiões de saúde (I, II, III, V,
regiões de saúde (I, II, III, V, VII, X e XI)
VII, X e XI), sendo 02 a cada ano

SECRETARIA
EXECUTIVA/ÁREA
RESPONSÁVEL
SECRETARIA EXECUTIVA DE
VIGILÂNCIA EM SAÚDE

SECRETARIA EXECUTIVA DE
VIGILÂNCIA EM SAÚDE

SECRETARIA EXECUTIVA DE
VIGILÂNCIA EM SAÚDE

7. Reduzir a Taxa de Letalidade por febre hemorrágica da dengue
Ampliar as ações de promoção e prevenção da dengue em municípios prioritários.

METAS QUADRIENAIS DO PES
Reduzir a Taxa de Letalidade por Febre
Hemorrágica da Dengue a menos de 1%

RESULTADOS ESPERADOS
Taxa de Letalidade por FHD reduzida a menos de 1%

SECRETARIA
EXECUTIVA/ÁREA
RESPONSÁVEL
SECRETARIA EXECUTIVA DE
VIGILÂNCIA EM SAÚDE

8. Fortalecer a Prevenção e Controle da Esquistossomose
Reduzir a prevalência da esquistossomose em municípios prioritários do Programa SANAR e o tratamento dos casos.
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METAS QUADRIENAIS DO PES
Reduzir a prevalência da esquistossomose
para menos de 10% nos 29 municípios
prioritários do Programa SANAR até 2015

RESULTADOS ESPERADOS

Redução da prevalência da esquistossomose para menos
de 10% nos municípios prioritários do SANAR

SECRETARIA
EXECUTIVA/ÁREA
RESPONSÁVEL
SECRETARIA EXECUTIVA DE
VIGILÂNCIA EM SAÚDE

Tratar 80% dos casos de Esquitossomose no 80% dos casos de Esquitossomose no estado e 90% nos 29
SECRETARIA EXECUTIVA DE
estado e 90% nos 29 municípios prioritários
municípios prioritários do Programa SANAR tratados até
VIGILÂNCIA EM SAÚDE
do Programa SANAR
2015

9. Eliminar o tracoma
O tracoma é uma doença negligenciada que ainda tem prevalência acima de níveis aceitáveis em 22 municípios de Pernambuco, sendo
necessária a realização de ações de prevenção e tratamento específicos.

METAS QUADRIENAIS DO PES

RESULTADOS ESPERADOS

Reduzir a prevalência para menos de 5% em
escolares 1-15 anos em 22 municípios
Prevalência menor que 5% em escolares entre 1-15 anos
prioritários

SECRETARIA
EXECUTIVA/ÁREA
RESPONSÁVEL
SECRETARIA EXECUTIVA DE
VIGILÂNCIA EM SAÚDE

10. Controlar a Helmintíase
As parasitoses intestinais representam uma das doenças mais comuns no Estado. Esse objetivo prevê reduzir os indicadores dessa doença.
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METAS QUADRIENAIS DO PES

RESULTADOS ESPERADOS

SECRETARIA
EXECUTIVA/ÁREA
RESPONSÁVEL

Reduzir os casos de Helmintíase entre
escolares para menos de 20% de
Prevalência de Helmintíase menor que 20% entre escolares SECRETARIA EXECUTIVA DE
VIGILÂNCIA EM SAÚDE
prevalência nos 26 Municípios prioritários do nos 26 Municípios prioritários do programa SANAR
programa SANAR

11. Controlar a transmissão da doença de Chagas
A doença de Chagas é uma doença que ainda existe em Pernambuco. Locais que abrigam os barbeiros ainda são freqüentes no Estado.
Pretende-se reduzir a infestação em 100% dos domicílios positivos.

METAS QUADRIENAIS DO PES

RESULTADOS ESPERADOS

Reduzir o índice de infestação em 100% dos 100% dos domicílios positivos nos municípios prioritários
domicílios positivos do Projeto SANAR
do SANAR com índice de infestação reduzidos

SECRETARIA
EXECUTIVA/ÁREA
RESPONSÁVEL
SECRETARIA EXECUTIVA DE
VIGILÂNCIA EM SAÚDE

]
12. Controlar a Filariose
A Região Metropolitana do Recife é considerada o principal foco da doença, sendo a maior área de transmissibilidade. Pernambuco registrou,
em 2009, um total de 69 casos positivos de Filariose (percentual de positividade de 0,05%). Assim, espera-se reduzir a prevalência nos locais
sentinelas intra-urbanos e zero casos em crianças.
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METAS QUADRIENAIS DO PES
Reduzir para menos de 1% de prevalência
nos sítios sentinelas (intra urbano) e zero
caso entre crianças de 2 a 4 anos após a
avaliação com 3.000 ICT (card test) em
áreas tratadas com mais de 4 anos

RESULTADOS ESPERADOS

SECRETARIA
EXECUTIVA/ÁREA
RESPONSÁVEL

Prevalência nos sítios sentinelas (intra urbano) menor que
SECRETARIA EXECUTIVA DE
1 % e zero caso entre crianças de 2 a 4 anos após a
avaliação com 3.000 ICT (card test) em áreas tratadas com VIGILÂNCIA EM SAÚDE
mais de 4 anos até 2015

No que tange a reestruturação do modelo assistencial existente até o momento, com o desenvolvimento e adequação de ações que visam
à qualificação e/ou adequação de serviços, equipamentos e pessoal do SUS.
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
1. Fortalecer a Atenção Primária

Esse objetivo tem como eixos principais ampliar e qualificar a atenção primária em Pernambuco através da Estratégia de Saúde da
Família. Pautada no modelo de atenção da vigilância à saúde, prevê a priorização de grupos populacionais específicos, agravos à saúde e
ciclos de vida, na perspectiva da promoção, prevenção e assistência à saúde.
Para tanto o governo do estado instituiu o Piso Estadual da Atenção Primária à Saúde (PEAPS), com vistas à valorização e à melhoria da
cobertura e qualidade da Atenção Primária ofertada pelas Secretarias Municipais de Saúde através da Estratégia Saúde da Família. O
mesmo está estruturado em dois componentes: através do componente 1 serão repassados R$ 0,46 por habitante/ano para 184
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municípios e o distrito de Fernando de Noronha (correspondendo a 40% do recurso total do PEAPS); pelo componente 2 serão destinados
R$ 1,36 por habitante/ano para os municípios com o Índice de Desenvolvimento Humano 2000 (IDH 2000) menor que 0,705 (índice de
Pernambuco), correspondendo a 60% do recurso total do PEAPS.
Além disso, estabeleceu o Incentivo Estadual da Atenção Primária à Saúde por Desempenho Municipal. Valor mensal calculado a partir do
resultado de desempenho de dez indicadores de saúde selecionados, sendo o seu monitoramento realizado pela Secretaria Estadual de
Saúde. A proposta da política é o monitoramento sistemático dos dados, estimulando a adoção de práticas de Monitoramento e Avaliação
e promovendo investimentos na melhoria da qualidade dos serviços.

METAS QUADRIENAIS DO PES

RESULTADOS ESPERADOS

SECRETARIA
EXECUTIVA/ÁREA
RESPONSÁVEL

Implantar a Política de Co-financiamento
Estadual da Atenção Primária em seus três
componentes desempenho per capita,
monitoramento e avaliação e incremento do
financiamento

Política de Co-financiamento Estadual da Atenção Primária
implantada

SECRETARIA EXECUTIVA DE
ATENÇÃO A SAÚDE

Elaborar, normatizar e publicar a Política
Estadual de Alimentação e Nutrição de
acordo com as normas vigentes

Política Estadual de Alimentação e Nutrição elaborada,
normatizada e publicada

SECRETARIA EXECUTIVA DE
ATENÇÃO A SAÚDE

Reduzir em 5% a mortalidade nas Unidades
Prisionais do estado de Pernambuco

Mortalidade nas Unidades Prisionais reduzidas em 5%

SECRETARIA EXECUTIVA DE
ATENÇÃO A SAÚDE

Apoiar e monitorar os Municípios para
vacinar anualmente 95% da população <1
ano com a vacina pneumocócica-10 valente

95% de cobertura vacinal da população alvo

SECRETARIA EXECUTIVA DE
ATENÇÃO A SAÚDE
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METAS QUADRIENAIS DO PES

Apoiar e monitorar os Municípios para
vacinar anualmente 95% da população <1
ano com a vacina meningocócica C

RESULTADOS ESPERADOS

SECRETARIA
EXECUTIVA/ÁREA
RESPONSÁVEL

95% de cobertura vacinal da população alvo

SECRETARIA EXECUTIVA DE
ATENÇÃO A SAÚDE

Apoiar e monitorar os Municípios para
vacinar anualmente 95% da população <1
95% de cobertura vacinal da população alvo
ano com as vacinas poliomielite, hepatite B e
tetravalente

SECRETARIA EXECUTIVA DE
ATENÇÃO A SAÚDE

Apoiar e monitorar os municípios para
vacinar anualmente 80% da população <1
ano com a vacina rotavírus

80% de cobertura vacinal da população alvo

SECRETARIA EXECUTIVA DE
ATENÇÃO A SAÚDE

Apoiar e monitorar os municípios para
vacinar anualmente 95% da população de 1
ano com a vacina tríplice viral

95% de cobertura vacinal da população alvo

SECRETARIA EXECUTIVA DE
ATENÇÃO A SAÚDE

Apoiar e monitorar os municípios para
vacinar anualmente 90% da população < de
1 ano com a vacina BCG

90% de cobertura vacinal da população alvo

SECRETARIA EXECUTIVA DE
ATENÇÃO A SAÚDE

Realizar anualmente a campanha de
vacinação contra a influenza em 80% da
população de 60 anos e mais, gestantes,
80% de cobertura vacinal da população alvo
indígenas, aldeiados, crianças de 6 meses à
menores de 2 anos e trabalhadores da saúde

SECRETARIA EXECUTIVA DE
ATENÇÃO A SAÚDE

Realizar anualmente duas campanhas de
vacinação contra poliomielite em 95% da
população de 0 a menos de 5 anos

SECRETARIA EXECUTIVA DE
ATENÇÃO A SAÚDE

Campanhas realizadas e 95% de cobertura vacinal da
população alvo
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METAS QUADRIENAIS DO PES

RESULTADOS ESPERADOS

SECRETARIA
EXECUTIVA/ÁREA
RESPONSÁVEL

Obter homogeneidade anual de cobertura
vacinal adequada em 70% dos 184
Municípios do Estado e do Distrito Estadual
70% de Homogeneidade
de Fernando de Noronha para as vacinas
Poliomelite, tetravalente, Hepatite B e Triplice
Viral

SECRETARIA EXECUTIVA DE
ATENÇÃO A SAÚDE

Formular a Política Estadual de Saúde da
Pessoa Idosa, garantindo recortes de
cor/raça, etnias, gênero e orientação sexual

Política Estadual de Saúde da Pessoa Idosa normatizada e
publicada

SECRETARIA EXECUTIVA DE
ATENÇÃO A SAÚDE

12 Oficinas Regionais de Sensibilização e Atualização
realizadas, com profissionais sensibilizados e atualizados
para o estabelecimento de linhas de cuidados para a
população idosa

SECRETARIA EXECUTIVA DE
ATENÇÃO A SAÚDE

12 oficinas regionais de sensibilização e atualização
realizadas, com profissionais sensibilizados e atualizados
para o estabelecimento de linhas de cuidados para a saúde
do trabalhador

SECRETARIA EXECUTIVA DE
ATENÇÃO A SAÚDE

Mortalidade na faixa etária de 10 a 19 anos reduzida em 5%

SECRETARIA EXECUTIVA DE
ATENÇÃO A SAÚDE

Realizar 12 "Oficinas Regionais de
Sensibilização e Atualização" para o
desenvolvimento de ações em promoção e
prevenção dos principais agravos de saúde
da população idosa para as ESF, garantindo
recortes de cor/raça, etnias, gênero e
orientação sexual
Realizar 12 "Oficinas Regionais de
Sensibilização e Atualização" para o
desenvolvimento de ações em promoção e
prevenção aos principais agravos de saúde
do trabalhador, com recorte de gênero, raça
e orientação sexual
Reduzir em 5% a mortalidade na faixa etária
de 10 a 19 anos mediante ações de
promoção de saúde e de prevenção dos
principais agravos
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METAS QUADRIENAIS DO PES

RESULTADOS ESPERADOS

SECRETARIA
EXECUTIVA/ÁREA
RESPONSÁVEL

Traçar o perfil sócio-epidemiológico da
população masculina de 20-59 anos no
Estado de Pernambuco até o final de 2012

Pesquisa para traçar o perfil sócio-epidemiológico da
população masculina de 20-59 anos no Estado de
Pernambuco realizada com resultado divulgado até o final
de 2012

SECRETARIA EXECUTIVA DE
ATENÇÃO A SAÚDE

Elaborar e normatizar a Política Estadual de
Atenção Integral à Saúde do Homem

Política Estadual de Atenção Integral à Saúde do Homem
elaborada, normatizada e publicada

SECRETARIA EXECUTIVA DE
ATENÇÃO A SAÚDE

Normatizar e publicar a Política Estadual de
Atenção à Saúde de Pessoas com
Deficiência

Política Estadual de Atenção à Saúde de Pessoas com
Deficiência formulada e publicada

SECRETARIA EXECUTIVA DE
ATENÇÃO A SAÚDE

Realizar 12 "Oficinas Regionais de
Sensibilização e Atualização" para o
desenvolvimento de ações em promoção e
prevenção dos principais agravos de saúde
da população masculina de 20-59 anos

12 Oficinas Regionais de Sensibilização e Atualização
realizadas, com profissionais sensibilizados e atualizados
para o estabelecimento de linhas de cuidados para a
população masculina de 20-59 anos

SECRETARIA EXECUTIVA DE
ATENÇÃO A SAÚDE

Realizar 12 Oficinas Regionais de
atualização às Equipes de Saúde da Família
em Promoção e Prevenção às Causas e
Agravos das Deficiências

12 Oficinas Regionais de atualização às Equipes de Saúde
da Família em Prevenção às Causas e Agravos das
Deficiências realizadas

SECRETARIA EXECUTIVA DE
ATENÇÃO A SAÚDE

Realizar 03 Seminários e 03 sensibilizações
com vistas à implementação das ações
voltadas aos indígenas, assentados,
quilombolas, ciganos e LGBT

Realizados 03 seminários e 03 sensibilizações com vistas à
implementação das ações voltadas aos indígenas,
assentados, quilombolas, ciganos e LGBT

SECRETARIA EXECUTIVA DE
ATENÇÃO A SAÚDE

Realizar 10 Oficinas Regionais de
atualização às Equipes de Saúde da
Família/Agentes indígenas para atendimento
as doenças negligenciadas

Realizadas 10 oficinas Regionais de atualização às Equipes
SECRETARIA EXECUTIVA DE
de Saúde da Família/Agentes indígenas para atendimento
ATENÇÃO A SAÚDE
as doenças negligenciadas
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METAS QUADRIENAIS DO PES
Realizar 02 Encontros Estaduais de
fortalecimento de ações voltadas aos
indígenas, ciganos, quilombolas, assentados
e LGBT

RESULTADOS ESPERADOS

Realizado 02 Encontros Estaduais de fortalecimento de
ações voltadas aos indígenas, ciganos, quilombolas,
assentados e LGBT

SECRETARIA
EXECUTIVA/ÁREA
RESPONSÁVEL
SECRETARIA EXECUTIVA DE
ATENÇÃO A SAÚDE

Realizar 02 encontros estaduais para
02 encontros estaduais para fortalecimento das ações de
fortalecimento das ações de saúde mental no
saúde mental realizados no estado
estado

SECRETARIA EXECUTIVA DE
ATENÇÃO A SAÚDE

Incluir no calendário de imunização
campanha de vacinação para os
trabalhadores do SUS em idade produtiva

70% dos trabalhadores do SUS imunizados

SECRETARIA EXECUTIVA DE
ATENÇÃO A SAÚDE

Desenvolver ação de Promoção à Saúde
para população cadastrada nos 53
municípios do Programa Chapéu de Palha,
com entrega de 120.000 kits com creme
dental, escova dental e cartilha educativa

120.000 kits entregues à população cadastrada nos 53
municípios do Programa Chapéu de Palha

SECRETARIA EXECUTIVA DE
ATENÇÃO A SAÚDE

Criar comitê multidisciplinar para elaborar,
normatizar e publicar a política estadual de
saúde do trabalhador, seguindo as diretrizes
do código sanitário de Pernambuco

Política estadual de saúde do trabalhador 100% elaborada,
normatizada e publicada

SECRETARIA EXECUTIVA DE
ATENÇÃO A SAÚDE

Ampliar em 40% a cobertura da Triagem Neo
Natal - T.N.N. Teste do Pezinho de 56% para
80%

Aumento da cobertura do Teste do Pezinho de 56% para
80%

SECRETARIA EXECUTIVA DE
ATENÇÃO A SAÚDE

Atingir a cobertura de 20% das gestantes
inscritas no Pré – Natal com a realização do
exame da Eletroforese da Hemoglobina

Aumento de 20% no número de exames da Eletroforese da
Hemoglobina realizados nas gestantes inscritas no PréNatal

SECRETARIA EXECUTIVA DE
ATENÇÃO A SAÚDE
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2. Integrar os serviços em redes ordenadas pela APS
Visa a estruturação da rede integrada de atenção à saúde de forma organizada e por linha de cuidado para a Rede Cegonha, Urgência e
Emergência e Psicossocial.

METAS QUADRIENAIS DO PES

RESULTADOS ESPERADOS

SECRETARIA
EXECUTIVA/ÁREA
RESPONSÁVEL

Implantar redes integradas de atenção à
saúde organizadas por linha de cuidado
Rede Cegonha até 2014

Rede Cegonha implantada até 2014

SECRETARIA EXECUTIVA DE
ATENÇÃO A SAÚDE

Implantar redes integradas de atenção à
saúde organizadas por linha de cuidado
Urgência e Emergência até 2012

Rede de Urgência e Emergência implantada até 2012

SECRETARIA EXECUTIVA DE
ATENÇÃO A SAÚDE

Implantar redes integradas de atenção à
saúde organizadas por linha de cuidado
Psicossocial até 2012

Rede Psicossocial implantada até 2012

SECRETARIA EXECUTIVA DE
ATENÇÃO A SAÚDE

3. Ampliar o acesso de qualidade aos serviços de Média e Alta Complexidade
Garantir a execução dos procedimentos de média e alta complexidade pelas unidades de saúde sob gestão estadual, para atendimento às
necessidades de saúde da população, levando em consideração a pessoa idosa, pessoa com deficiência e a população LGBT. Além disso,
garantir também a boa qualidade no atendimento aos usuários de órteses e próteses, bem como as urgências odontológicas, ampliando o
serviço de prótese e o de implantes dentários. No que diz respeito aos Hospitais Regionais, faz-se necessário a requalificação da estrutura
física em 7 deles; a implantação da qualificação de risco para 9; e a definição do perfil de atendimento para 12. Neste mesmo objetivo,
também estão previstas ações específicas para a qualificação da Saúde Mental no estado, implantando novos CAPs - i, I, III, AD, AD 24h.
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Ampliar as casas de acolhimento transitório e o co-financiamento para os Consultórios de Rua. Diminuir a internação de longa permanência,
bem como ampliar a rede de leitos nos Hospitais Gerais do estado, garantindo o monitoramento dos mesmos.

METAS QUADRIENAIS DO PES

Implantar o fluxo de referência e contrareferência dos UNACONs (Unidades de
Assistência de Alta Complexidade em
Oncologia) existentes no Estado
Implantar 11 Unidades Especializadas de
Atenção a Saúde no Estado garantindo o
suporte assistencial e profissional adequados
à população
Instituir Comitê Técnico de Saúde Integral
LGBT conforme Portaria nº 2.837 de 1º de
dezembro de 2011
Implantar Centro de Referência da Pessoa
Idosa no Hospital Geral de Areias
Construir o Hospital Regional de Caruaru
"Mestre Vitalino"

RESULTADOS ESPERADOS

SECRETARIA
EXECUTIVA/ÁREA
RESPONSÁVEL

Fluxo de referência e contra-referência dos UNACONs
implantado, proporcionando maior cobertura e acesso da
população na rede assistencial de Oncologia

SECRETARIA EXECUTIVA DE
ATENÇÃO A SAÚDE

11 Unidades Especializadas de Atenção à Saúde
implantadas

SECRETARIA EXECUTIVA DE
ATENÇÃO A SAÚDE

Comitê Técnico de Saúde Integral LGBT instituído

SECRETARIA EXECUTIVA DE
ATENÇÃO A SAÚDE

Centro de Referência da Pessoa Idosa implantado no
Hospital Geral de Areias
Hospital Regional de Caruaru "Mestre Vitalino construído

Implantar o projeto Boa Visão no Estado

Projeto Boa Visão implantado

Implantar Serviço de Saúde para pessoas
com deficiência intelectual
Implantar 01 Oficina Ortopédica no Hospital
Regional do Agreste
Implantar 01 unidade de Saúde Auditiva de
Média Complexidade na XI Região de Saúde

Serviço de Saúde para pessoas com deficiência intelectual
implantado
01 (uma) Oficina Ortopédica implantanda no HRA
01 (uma) Unidade de Saúde Auditiva em Serra Talhada

SECRETARIA EXECUTIVA DE
ATENÇÃO A SAÚDE
SECRETARIA EXECUTIVA DE
ATENÇÃO A SAÚDE
SECRETARIA EXECUTIVA DE
ATENÇÃO A SAÚDE
SECRETARIA EXECUTIVA DE
ATENÇÃO A SAÚDE
SECRETARIA EXECUTIVA DE
ATENÇÃO A SAÚDE
SECRETARIA EXECUTIVA DE
ATENÇÃO A SAÚDE
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METAS QUADRIENAIS DO PES

Implantar e implementar 22 núcleos de
reabilitação física de baixa e média
complexidades nas 04 macrorregiões de
saúde
Acompanhar, através de 28 visitas anuais, a
rede de concessão de órteses, próteses,
meios auxiliares de locomoção e outros
equipamentos de reabilitação
Acompanhar, através de 20 visitas anuais, as
redes de reabilitação no Estado
Implantar urgência odontológica nas UPAs de
Paulista, Petrolina e Igarassu
Implantar urgência odontológica nos
Hospitais Regionais (Hospital Regional de
Serra Talhada, Limoeiro, Palmares,
Garanhuns, Salgueiro, Arcoverde, Ouricuri,
Afogados da Ingazeira e Vitória de Santo
Antão)
Implantar nas 04 macrorregiões de saúde
serviço de referência em implante dentário
Implantar 15 Serviços Regionais de Prótese
Dentária na I Região de Saúde
Implantar 07 Serviços Regionais de Prótese
Dentária na II Região de Saúde

RESULTADOS ESPERADOS

SECRETARIA
EXECUTIVA/ÁREA
RESPONSÁVEL

22 núcleos de reabilitação física, sendo 20 de baixa e 02 de
SECRETARIA EXECUTIVA DE
média complexidade, nas 04 macrorregiões, implantados e
ATENÇÃO A SAÚDE
implementados
28 visitas de monitoramento e supervisão realizadas à rede
de concessão de órteses, próteses, meios auxiliares de
locomoção e outros equipamentos de reabilitação

SECRETARIA EXECUTIVA DE
ATENÇÃO A SAÚDE

20 visitas de monitoramento e supervisão as redes de
reabilitação realizadas
Urgência odontológica implantada com oferta de 7.500
atendimentos de urgência odontológica/ano

SECRETARIA EXECUTIVA DE
ATENÇÃO A SAÚDE
SECRETARIA EXECUTIVA DE
ATENÇÃO A SAÚDE

Urgência odontológica implantada com oferta de 12.000
atendimentos de urgência odontológica/ano

SECRETARIA EXECUTIVA DE
ATENÇÃO A SAÚDE

Serviço de referência em implante dentário implantado nas
04 macrorregiões
15 serviços regionais de prótese dentária implantados
visando à necessidade de prótese dental, na população de
15 a 59 anos e de mais de 60 anos
07 serviços regionais de prótese dentária implantados
visando à necessidade de prótese dental, na população de
15 a 59 anos e de mais de 60 anos

SECRETARIA EXECUTIVA DE
ATENÇÃO A SAÚDE
SECRETARIA EXECUTIVA DE
ATENÇÃO A SAÚDE
SECRETARIA EXECUTIVA DE
ATENÇÃO A SAÚDE
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METAS QUADRIENAIS DO PES

Implantar 05 Serviços Regionais de Prótese
Dentária na III Região de Saúde
Implantar 10 Serviços Regionais de Prótese
Dentária na IV Região de Saúde
Implantar 5 Serviços Regionais de Prótese
Dentária na V Região de Saúde
Implantar 4 Serviços Regionais de Prótese
Dentária na VI Região de Saúde
Implantar 2 Serviços Regionais de Prótese
Dentária na VII Região de Saúde
Implantar 4 Serviços Regionais de Prótese
Dentária na VIII Região de Saúde
Implantar 3 Serviços Regionais de Prótese
Dentária na IX Região de Saúde
Implantar 2 Serviços Regionais de Prótese
Dentária na X Região de Saúde
Implantar 2 Serviços Regionais de Prótese
Dentária na XI Região de Saúde

RESULTADOS ESPERADOS

05 serviços regionais de prótese dentária implantados
visando à necessidade de prótese dental, na população
de 15 a 59 anos e de mais de 60 anos
10 serviços regionais de prótese dentária implantados
visando à necessidade de prótese dental, na população
de 15 a 59 anos e de mais de 60 anos
05 serviços regionais de prótese dentária implantados
visando à necessidade de prótese dental, na população
de 15 a 59 anos e de mais de 60 anos
04 serviços regionais de prótese dentária implantados
visando à necessidade de prótese dental, na população
de 15 a 59 anos e de mais de 60 anos
02 serviços regionais de prótese dentária implantados
visando à necessidade de prótese dental, na população
de 15 a 59 anos e de mais de 60 anos
04 serviços regionais de prótese dentária implantados
visando à necessidade de prótese dental, na população
de 15 a 59 anos e de mais de 60 anos
03 serviços regionais de prótese dentária implantados
visando à necessidade de prótese dental, na população
de 15 a 59 anos e de mais de 60 anos
02 serviços regionais de prótese dentária implantados
visando à necessidade de prótese dental, na população
de 15 a 59 anos e de mais de 60 anos
02 serviços regionais de prótese dentária implantados
visando à necessidade de prótese dental, na população
de 15 a 59 anos e de mais de 60 anos

SECRETARIA
EXECUTIVA/ÁREA
RESPONSÁVEL
SECRETARIA EXECUTIVA DE
ATENÇÃO A SAÚDE
SECRETARIA EXECUTIVA DE
ATENÇÃO A SAÚDE
SECRETARIA EXECUTIVA DE
ATENÇÃO A SAÚDE
SECRETARIA EXECUTIVA DE
ATENÇÃO A SAÚDE
SECRETARIA EXECUTIVA DE
ATENÇÃO A SAÚDE
SECRETARIA EXECUTIVA DE
ATENÇÃO A SAÚDE
SECRETARIA EXECUTIVA DE
ATENÇÃO A SAÚDE
SECRETARIA EXECUTIVA DE
ATENÇÃO A SAÚDE
SECRETARIA EXECUTIVA DE
ATENÇÃO A SAÚDE
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METAS QUADRIENAIS DO PES

Implantar Serviço de Prótese Dentária nos
municípios de Goiana e Condado da XII Região
de Saúde
Otimizar a estrutura física e reequipar 7 hospitais
regionais (João Murilo, Fernandes Salsa, Jesus
Nazareno, Ruy de Barros Correia, Inácio de Sá,
Emília Câmara e Hospital Agamenon Magalhães
de S. Talhada)
Otimizar a estrutura física e reequipar 7 hospitais
da RMR e do Distrito Federal de Fernando de
Noronha (São Lucas, Alcides Codeceira, Ulisses
Pernambucano, Mirueira, Areias e Hospital e
Policlínica Jaboatão Prazeres)
Implantar o Acolhimento e Classificação de
Risco -ACCR em 9 hospitais regionais
(Belarmino Correia, João Murilo, Fernandes
Salsa, Jesus Nazareno, Dom Moura, Ruy de
Barros Correia, Inácio de Sá, Emília Câmara e
Hospital Agamenon Magalhães de S. Talhada),
até 2012 e implantar ACCR em todos os
Hospitais do Estado até 2015
Definir e implantar o perfil de 12 hospitais
regionais (HG Areias, Jaboatão, Belarmino
Correia, Mirueira, João Murilo, Fernandes Salsa,
Jesus Nazareno, Dom Moura, Ruy de Barros
Correia, Inácio de Sá, Emília Câmara e Hospital
Agamenon Magalhães de S. Talhada)

RESULTADOS ESPERADOS

SECRETARIA
EXECUTIVA/ÁREA
RESPONSÁVEL

Serviços de prótese dentária implantados visando à
SECRETARIA EXECUTIVA DE
necessidade de prótese dental, na população de 15 a 59
ATENÇÃO A SAÚDE
anos e de mais de 60 anos
Estrutura física e reequipagem otimizada em 7 hospitais
regionais otimizadas

SECRETARIA EXECUTIVA DE
ATENÇÃO A SAÚDE

Estrutura física e reequipagem otimizada em 7 hospitais
regionais

SECRETARIA EXECUTIVA DE
ATENÇÃO A SAÚDE

ACCR implantado em 9 hospitais regionais até 2015

SECRETARIA EXECUTIVA DE
ATENÇÃO A SAÚDE

Perfil de 12 hospitais regionais implantado

SECRETARIA EXECUTIVA DE
ATENÇÃO A SAÚDE
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METAS QUADRIENAIS DO PES

RESULTADOS ESPERADOS

97 pessoas com longo tempo de permanência em
Reduzir em 20% a população com internação de
hospitais psiquiátricos no Estado, num universo de 974
longa permanência em hospital psiquiátrico
pacientes, desinstitucionalizadas
Apoiar a implantação de 08 CAPS III, através de
co-financiamento e realização de 04 oficinas
08 CAPS III implantados e 4 oficinas realizadas
regionais de abordagem à crise
Implantar 40 leitos integrais em hospitais gerais
Realizar 04 oficinas regionais descentralizadas
de atenção à criança e adolescente
Apoiar a implantação de 03 CAPSi e 11 CAPS I
nos diferentes municípios, através da
capacitação das equipes técnicas desses
serviços
Realizar 15 oficinas intersetoriais em 15
municípios sobre Redução de Danos
Apoiar implantação de 04 CAPS AD e 04 AD 24
horas, através de capacitação à equipe técnica
desses serviços
Apoiar a Implantação de 02 casas de
acolhimento transitório, através de capacitação à
equipe técnica desses serviços
Apoiar a implantação de 05 consultórios de rua
através do co-financiamento
Acompanhamento em 100% aos hospitais gerais
que possuem leitos integrais em saúde mental
habilitados (112 leitos em 14 Hospitais)

40 leitos integrais implantados
04 oficinas regionais realizadas

SECRETARIA
EXECUTIVA/ÁREA
RESPONSÁVEL
SECRETARIA EXECUTIVA DE
ATENÇÃO A SAÚDE
SECRETARIA EXECUTIVA DE
ATENÇÃO A SAÚDE
SECRETARIA EXECUTIVA DE
ATENÇÃO A SAÚDE
SECRETARIA EXECUTIVA DE
ATENÇÃO A SAÚDE

Equipe técnica capacitada

SECRETARIA EXECUTIVA DE
ATENÇÃO A SAÚDE

15 oficinas realizadas

SECRETARIA EXECUTIVA DE
ATENÇÃO A SAÚDE

Equipe técnica capacitada

SECRETARIA EXECUTIVA DE
ATENÇÃO A SAÚDE

Equipe técnica capacitada

SECRETARIA EXECUTIVA DE
ATENÇÃO A SAÚDE

05 consultórios de rua implantados

SECRETARIA EXECUTIVA DE
ATENÇÃO A SAÚDE

112 leitos em 14 hospitais acompanhados

SECRETARIA EXECUTIVA DE
ATENÇÃO A SAÚDE
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METAS QUADRIENAIS DO PES

Reduzir em 20% a população com internação de
longa permanência em Hospitais Gerais do
Estado aguardando decisão cirúrgica
Regular referências para leitura do exame
histopatológico de lesões orais nas 04
Macrorregiões de Saúde
Monitorar e avaliar o atendimento de pessoas
com deficiência nos CEO implantados nas 12
Regiões de Saúde e pactuar o CEO de
referência por Região de Saúde
Implantar 01 referência para atendimento de
Pessoa com Deficiência sob sedação ou
anestesia geral nas 04 Macrorregiões de Saúde
Descentralizar o atendimento à Doença
Falciforme para os 05 hospitais das
macrorregiões e 07 hemocentros regionais
Implantar Núcleo Estadual de Atenção à Saúde
da Pessoa Idosa
Implantar Núcleo Estadual de Atenção à Saúde
da População LGBT

RESULTADOS ESPERADOS

Redução em 20% da internação de longa permanência
nos Hospitais do Estado

SECRETARIA
EXECUTIVA/ÁREA
RESPONSÁVEL
SECRETARIA EXECUTIVA DE
ATENÇÃO A SAÚDE

Referência para Biópsia de lesões orais implantadas nas SECRETARIA EXECUTIVA DE
ATENÇÃO A SAÚDE
04 Macrorregiões
Referência para atendimento de pessoas com
deficiência implantada no CEO
Referência para atendimento de Pessoa com Deficiência
sob sedação ou anestesia geral implantada nas 04
Macrorregiões
Aumento no número de atendimento as pessoas com
doença falciforme nos 5 Hospitais das Macrorregiões e 7
Hemocentros Regionais
Núcleo Estadual de Atenção à Saúde da Pessoa Idosa
implantado
Núcleo Estadual de Atenção à Saúde da População
LGBT implantado

SECRETARIA EXECUTIVA DE
ATENÇÃO A SAÚDE
SECRETARIA EXECUTIVA DE
ATENÇÃO A SAÚDE
SECRETARIA EXECUTIVA DE
ATENÇÃO A SAÚDE
SECRETARIA EXECUTIVA DE
ATENÇÃO A SAÚDE
SECRETARIA EXECUTIVA DE
ATENÇÃO A SAÚDE

4. Ampliar a oferta de leitos complementares (UTI / UCI)
Busca a ampliação da oferta de leitos nas UTIs e UCIs no estado de Pernambuco, ampliando também a cobertura de assistência domiciliar
para pacientes crônicos.
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METAS QUADRIENAIS DO PES

RESULTADOS ESPERADOS

SECRETARIA
EXECUTIVA/ÁREA
RESPONSÁVEL

Ampliar em 90 o número de leitos de UTI até
2015 no Hospital João Murilo (10 leitos);
Silvio Magalhães (20 leitos); H Regional do
Agreste (10 leitos); H Dom Malan(10 leitos);
H Inácio de Sá (10 leitos; H Fernando
Bezerra (10 leitos); H Mestre Vitalino (20
leitos)

90 leitos de UTI/UCI ampliados

SECRETARIA EXECUTIVA DE
ATENÇÃO A SAÚDE

Ampliar o serviço de assistência domiciliar
para pacientes crônicos para as demais
Unidades de alta complexidade

Serviço de assistência domiciliar para pacientes crônicos
das emergências e UTI, hoje implantado no HAM, ampliado
para as demais Unidades de alta complexidade

SECRETARIA EXECUTIVA DE
ATENÇÃO A SAÚDE

5. Ampliar e fortalecer a Política de Urgência e Emergência / SAMU

A Secretaria de Estado da Saúde de Pernambuco SES-PE, seguindo as diretrizes do Ministério da Saúde, empenha-se em ordenar o
atendimento às Urgências e Emergências, garantindo acolhimento, primeira atenção qualificada e resolutiva para as pequenas e médias
urgências, estabilização e referência adequada dos pacientes graves dentro do Sistema Único de Saúde, por meio de um dos seus
componentes, o Programa SAMU 192.
O SAMU é responsável pelo componente Regulação dos Atendimentos de Urgência, pelo Atendimento Móvel de Urgência e pelas
transferências de pacientes graves. Faz parte do sistema regionalizado e hierarquizado, prestar assistência, dentro da região de abrangência,
a todo cidadão em situação de urgência ou emergência, e realizar transporte seguro e eficiente com o acompanhamento de profissionais de
saúde qualificados até a unidade de saúde adequada.
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A SES-PE está fazendo um esforço para estruturar o Sistema Estadual de Atenção às Urgências, promovendo a constituição da Rede
de Centrais de Regulação Médica do SAMU 192 para cobertura em 100% do Estado.
Quanto ao investimento e custeio de despesas da Central de Regulação Médica das Urgências e das Unidades Móveis, é de
responsabilidade compartilhada, de forma tripartite, entre a União, Estados e Municípios. Esse valor corresponde à parcela da União a 50%
(cinqüenta por cento), a do Estado, no mínimo, 25% (vinte e cinco por cento) e a do Município, no máximo, 25% (vinte e cinco por cento) do
valor de referência, conforme estabelecido na Portaria nº 2.026, de 24 de Agosto de 2011 e no detalhamento técnico baseado nas diretrizes
estabelecidas no Plano de Ação Regional da Rede de Atenção às Urgências.
Assim, buscando qualificar a sua ação na área de Urgência e Emergência, a SES-PE decidiu-se pela construção/adaptação de quatro
Centrais Regionais de Regulação Médica do SAMU 192 para dar cobertura a todo o Estado onde serão repassados em 2012 o montante de
R$ 24.771.000,00 (Doze parcelas de R$2.064.250,00) para os municípios de Recife (R$11.874.000,00); Caruaru (R$ 5.844.000,00); Serra
Talhada (R$ 3.009.000,00) e Petrolina (R$ 4.044.000,00).

METAS QUADRIENAIS DO PES

Implantar novas bases descentralizadas do
SAMU nas 4 macrorregiões de saúde do
Estado

RESULTADOS ESPERADOS

Implantar Novas bases descentralizadas do SAMU
implantadas nas 4 macrorregiões de saúde do Estado

Implantar 04 unidades de SAMU aéreo e
treinamento em acidentes ampliado para as
SAMU aéreo implantado e treinamento em acidentes
equipes nas 04 macrorregiões priorizando os ampliado as equipes de profissionais nas 04 macrorregiões
complexos industriais e portuários do Estado

SECRETARIA
EXECUTIVA/ÁREA
RESPONSÁVEL
SECRETARIA EXECUTIVA DE
ATENÇÃO A SAÚDE

SECRETARIA EXECUTIVA DE
ATENÇÃO A SAÚDE
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6. Implantar o novo perfil assistencial dos 06 grandes Hospitais (HR, HOF, HGV, HRA, HBL, HAM)
Esse objetivo tem como fundamento garantir o funcionamento dos 06 grandes hospitais pautados em novo perfil de atendimento.

METAS QUADRIENAIS DO PES

Implantar o perfil de atendimento nos 06
grandes Hospitais do Estado

RESULTADOS ESPERADOS

Perfil assistencial dos 6 grandes hospitais implantados

SECRETARIA
EXECUTIVA/ÁREA
RESPONSÁVEL
SECRETARIA EXECUTIVA DE
ATENÇÃO A SAÚDE

7. Fortalecer a Política de saúde do trabalhador em todos os níveis da atenção
Garantir a construção da Política Estadual de Promoção da Saúde do Servidor Público Estadual com base na legislação vigente. Tem também
como objetivo a descentralização dos CERESTs para os 184 municípios e o Distrito Estadual de Fernando de Noronha.

METAS QUADRIENAIS DO PES

Descentralizar e ampliar as ações de Saúde
do Trabalhador para 13 CERESTs regionais,
atendendo 184 municípios e o Distrito
Estadual de Fernando de Noronha
Construir a Política Estadual de Promoção da
Saúde do Servidor Público Estadual com
base na legislação vigente

RESULTADOS ESPERADOS

SECRETARIA
EXECUTIVA/ÁREA
RESPONSÁVEL

13 CERESTs regionais realizando o acompanhamento e
avaliação de vigilância e assistência nas Unidades
Sentinelas da rede estadual

SECRETARIA EXECUTIVA DE
ATENÇÃO A SAÚDE

Programa de promoção e prevenção de agravos/acidentes
relacionados ao serviço público Estadual em Pernambuco
implantado

SECRETARIA EXECUTIVA DE
ATENÇÃO A SAÚDE
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8. Fortalecer a atenção integral à saúde do trabalhador no estado, segundo as diretrizes do código sanitário de Pernambuco
Objetivo que faz referência ao fortalecimento das ações de saúde do trabalhador através de capacitação das equipes dos CERESTs,
Conselhos, CISTs, bem como ampliar o sistema de fiscalização das notificações em acidentes de trabalho tanto na rede pública como na
privada.

METAS QUADRIENAIS DO PES

Realizar oficinas periódicas 08 (6/6 meses)
de integração entre os CEREST Estadual e
Regionais, CIST Estadual e Municipais e
Conselhos Estadual e Municipais para
discutir e avaliar a implementação do PES e
do plano de ação da CIST-PE

RESULTADOS ESPERADOS

Realizar as 08 oficinas

SECRETARIA
EXECUTIVA/ÁREA
RESPONSÁVEL

SECRETARIA EXECUTIVA DE
ATENÇÃO A SAÚDE

Criar instrumento de fiscalização e
mecanismos que obriguem a rede particular
de saúde (principalmente as unidades que
Instrumentos criados e 80% da rede privada de saúde
tem urgência/emergência) a notificarem os
fiscalizada
agravos relacionados à saúde do trabalhador
de notificação compulsória

SECRETARIA EXECUTIVA DE
ATENÇÃO A SAÚDE

Realizar encontros/oficinas periódicas
(01/ano) entre as Gerências de políticas do
SUS efetivando a transversalidade da política
Realizar o4 oficinas
de saúde do trabalhador com as demais
políticas de saúde no âmbito do SUS
estadual

SECRETARIA EXECUTIVA DE
ATENÇÃO A SAÚDE
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METAS QUADRIENAIS DO PES

RESULTADOS ESPERADOS

SECRETARIA
EXECUTIVA/ÁREA
RESPONSÁVEL

Realizar 12 oficinas anuais de saúde do
trabalhador da rede SUS pública e privada
para sensibilizar sobre a importância da
notificação dos agravos da saúde do
trabalhador e do preenchimento do quesito
função, ocupação, acidente de trabalho

Realizar 12 oficinas anuais totalizando 48 oficinas
realizadas

SECRETARIA EXECUTIVA DE
ATENÇÃO A SAÚDE

Inserir em todos os sistemas de informações
e formulários da rede SUS os quesitos
função, ocupação, acidente de trabalho
(típico e trajeto) e o seu pelos profissionais
de saúde

Inserir no formulário de 100% dos sistemas o quesito
função, ocupação, acidente de trabalho

SECRETARIA EXECUTIVA DE
ATENÇÃO A SAÚDE

Implantar o protocolo em toda rede SUS de
acidentes de trabalho por risco biológico com
perfuro-cortante na rede SUS (público e
Protocolo de perfuro-cortante implantado em 100% de toda
complementar) conforme portaria ministerial rede SUS
1748/11 (que estabelece Plano de riscos de
acidentes biológicos com pérfuro-cortante)

SECRETARIA EXECUTIVA DE
ATENÇÃO A SAÚDE

9. Implantar a Política de Saúde do Trabalhador para o servidor e empregado público
Visa o desenvolvimento de ações da Política de Saúde do Trabalhador para os empregados e servidores públicos, com vistas à distribuição
correta de EPIs, quando for necessário, a construção do perfil de morbimortalidade e a formação de comissões com caráter multidisciplinar.
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METAS QUADRIENAIS DO PES

Construir o perfil de morbimortalidade do
servidor e empregado público da rede SUS
Criar comissões de saúde do trabalhador
multidisciplinar (com configuração
organizacional semelhante à CIPA) em todas
as unidades de saúde a partir de 50
trabalhadores
Desenvolver e implantar um programa de
ação junto a GAST e vigilância á saúde para
garantir o fornecimento e a utilização de
EPI’s e EPC’s

RESULTADOS ESPERADOS

SECRETARIA
EXECUTIVA/ÁREA
RESPONSÁVEL

Perfil de morbimortalidade 100% construído

SECRETARIA EXECUTIVA DE
ATENÇÃO A SAÚDE

Comissões de saúde do trabalhador implantadas em 70%
de todas as unidades de saúde a partir de 50 trabalhadores

SECRETARIA EXECUTIVA DE
ATENÇÃO A SAÚDE

Programas implantados e EPI’s e EPC’s fornecidos a 70%
dos servidores e empregados públicos da rede SUS

SECRETARIA EXECUTIVA DE
ATENÇÃO A SAÚDE

10. Fortalecer o programa de prevenção do câncer de colo de útero e de mama
Intensificar o controle de câncer de cólo de útero e mama nas Unidades de Saúde da Família, com vistas à redução da incidência de casos.

METAS QUADRIENAIS DO PES

Realizar atualizações no controle do câncer
do colo do útero e mama para 75% das USF
com pelo menos um profissional atualizado

RESULTADOS ESPERADOS

Atualizações no controle do câncer do colo do útero e
mama realizadas em 75% das USF com pelo menos um
profissional atualizado
Mamografia realizada em 85% das mulheres de 50 a 69
Realizar rastreamento do câncer de mama
anos, e exames diagnósticos, procedimentos cirúrgicos,
em 85% das mulheres na faixa etária de 50 a
quimioterapia e radioterapia garantidos para as mulheres
69 anos no estado de PE
com suspeita identificada

SECRETARIA
EXECUTIVA/ÁREA
RESPONSÁVEL
SECRETARIA EXECUTIVA DE
ATENÇÃO A SAÚDE
SECRETARIA EXECUTIVA DE
ATENÇÃO A SAÚDE
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11. Implantar o Programa de Prevenção e Controle de Acidentes e Violência
Com a implantação do Programa pretende-se ampliar o atendimento qualificado às vítimas de violência nos 11 Hospitais Regionais do estado,
realizando capacitações e ações específicas para a notificação de violências e acidentes contra idosos, população LGBT e crianças e
adolescentes.

METAS QUADRIENAIS DO PES

RESULTADOS ESPERADOS

SECRETARIA
EXECUTIVA/ÁREA
RESPONSÁVEL

Descentralizar para as 12 Regiões de Saúde
Assistência à mulher em situação de violência doméstica e
assistência à mulher em situação de violência
sexual descentralizada para as 12 Regiões de Saúde
doméstica e sexual

SECRETARIA EXECUTIVA DE
ATENÇÃO A SAÚDE

Implantar em 11 Hospitais Regionais o
Atendimento a pacientes vítimas de acidentes e violência
atendimento a pacientes vítimas de acidentes
implantados em 11 Hospitais Regionais
e violência

SECRETARIA EXECUTIVA DE
ATENÇÃO A SAÚDE

Fortalecer a notificação dos casos de
violência contra a pessoa idosa, população
LGBT e crianças e adolescentes

Notificação de casos de violência contra a pessoa idosa,
população LGBT e crianças e adolescentes implantada

SECRETARIA EXECUTIVA DE
ATENÇÃO A SAÚDE

Implantar o programa VIVA - contínua em
mais 70 municípios

Até 2015, 92 municípios com unidades de saúde notificando SECRETARIA EXECUTIVA DE
VIGILÂNCIA EM SAÚDE
os casos de violência interpessoal

12. Implantar o Programa de Prevenção e Controle Obesidade
Para a implantação do Programa de Prevenção e Controle da Obesidade será realizado um levantamento epidemiológico sobre o perfil da
obesidade no Estado, visando à redução desta em 2% até 2015.
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METAS QUADRIENAIS DO PES

SECRETARIA
EXECUTIVA/ÁREA
RESPONSÁVEL

RESULTADOS ESPERADOS

Realizar estudo epidemiológico para
atualização do perfil de obesidade no Estado
de PE

Estudo epidemiológico para atualização do perfil de
obesidade no Estado de PE realizado

SECRETARIA EXECUTIVA DE
ATENÇÃO A SAÚDE

Reduzir a prevalência de obesidade em 2%
até 2015

Prevalência da obesidade reduzida dos atuais 37,6% em
adultos(III Pesquisa Estadual de Saúde e Nutrição 2006)
para 35,6%

SECRETARIA EXECUTIVA DE
ATENÇÃO A SAÚDE

13. Implementar e fortalecer a Rede Nacional de Atenção à Saúde do Trabalhador - RENAST - em todo o Estado de Pernambuco
Objetivo voltado qualificação dos profissionais que trabalham direta ou indiretamente com a saúde do trabalhador, através da implantação de
um curso de especialização e adequação das CERESTs ao novo modelo de Regionalização de saúde do Estado.

METAS QUADRIENAIS DO PES

Realizar 1 Curso de Especialização em
Saúde do Trabalhador para 560 profissionais
das Unidades Sentinelas conforme
Resolução CIB numero 1236 de maio de
2008
Desenvolver atividades de educação
permanente em Saúde do Trabalhador (1
curso de aperfeiçoamento para 22 turmas
com 40 alunos)

RESULTADOS ESPERADOS

SECRETARIA
EXECUTIVA/ÁREA
RESPONSÁVEL

1 Curso de Especialização em Saúde do Trabalhador
realizado

SECRETARIA EXECUTIVA DE
ATENÇÃO A SAÚDE

880 profissionais de saúde na área de Saúde do
Trabalhador capacitados

SECRETARIA EXECUTIVA DE
ATENÇÃO A SAÚDE
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METAS QUADRIENAIS DO PES

RESULTADOS ESPERADOS

Redefinir a RENAST-PE implantando 5 novos
CERESTs regionais, seguindo o novo modelo Ampliação da cobertura da atenção integral a saúde do
da regionalização de saúde do Estado, com
trabalhador em todas as Regiões de Saúde, assegurando 2
foco na Atenção Integral a Saúde do
CERESTs na I Região de Saúde
Trabalhador

SECRETARIA
EXECUTIVA/ÁREA
RESPONSÁVEL

SECRETARIA EXECUTIVA DE
ATENÇÃO A SAÚDE

14. Reduzir a Taxa de Mortalidade e dos agravos ocupacionais (acidentes/doenças)
Aprimorar os sistemas de informações para a vigilância do óbito e acidentes/doenças de trabalhadores e trabalhadoras em idade produtiva
atingindo respectivamente 100% de investigação destes óbitos e 75% das notificações destes agravos.

METAS QUADRIENAIS DO PES

RESULTADOS ESPERADOS

Aprimorar os sistemas de informações para a
vigilância do óbito e acidentes/doenças de
100% dos óbitos de trabalhadores e trabalhadoras em
trabalhadores e trabalhadoras em idade
idade produtiva investigados e 75% dos agravos
produtiva atingindo respectivamente 100% de
notificados.
investigação destes óbitos e 75% das
notificações destes agravos

SECRETARIA
EXECUTIVA/ÁREA
RESPONSÁVEL

SECRETARIA EXECUTIVA DE
ATENÇÃO A SAÚDE
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15. Fortalecer a Política de Assistência Farmacêutica
Fortalecer a assistência Farmacêutica através da reestruturação e implantação de novas unidades das Farmácias de Pernambuco. O serviço
também deve ser ampliado para atender 100% dos pacientes com dificuldade de locomoção. Assegurar ainda o monitoramento e avaliação
das ações desenvolvidas.

METAS QUADRIENAIS DO PES

Implantar 10 novas unidades da Farmácia de
Pernambuco
Reestruturar 8 Unidades da Farmácia de
Pernambuco
Ampliar em 50% o número de usuários no
componente especializado em programas
estaduais da assistência farmacêutica
Estruturar a Farmácia de Pernambuco Unidade Domiciliar para atender a 100% dos
usuários com dificuldades de locomoção
Qualificar 100% dos serviços de saúde
ambulatoriais correlacionados com o
componente especializado e programas
estaduais da assistência farmacêutica
Realizar 12 eventos com usuários das
Farmácias de Pernambuco e/ou entidades
representativas do controle social
Monitorar, avaliar e abastecer 100% das
necessidades de medicamentos e produtos
farmacêuticos dos usuários do componente
especializado em programas estaduais da

RESULTADOS ESPERADOS

10 novas Unidades descentralizadas da Farmácia de
Pernambuco implantadas
8 Unidades da Farmácia de Pernambuco reestruturadas
Usuários do componente especializado em programas
estaduais da assistência farmacêutica ampliados em 50%,
reduzindo a demanda reprimida, favorecendo a melhoria da
qualidade de vida da população
Farmácia de Pernambuco - Unidade Domiciliar estruturada
para atender a 100% dos usuários com dificuldades de
locomoção

SECRETARIA
EXECUTIVA/ÁREA
RESPONSÁVEL
SECRETARIA EXECUTIVA DE
ATENÇÃO A SAÚDE
SECRETARIA EXECUTIVA DE
ATENÇÃO A SAÚDE
SECRETARIA EXECUTIVA DE
ATENÇÃO A SAÚDE
SECRETARIA EXECUTIVA DE
ATENÇÃO A SAÚDE

100% dos serviços de saúde ambulatoriais com o
componente especializado qualificados em relação aos
requisitos necessários à assistência integral aos usuários

SECRETARIA EXECUTIVA DE
ATENÇÃO A SAÚDE

12 eventos realizados com os usuários das Farmácias de
Pernambuco e/ou entidades representativas do controle
social, estimulando o controle social

SECRETARIA EXECUTIVA DE
ATENÇÃO A SAÚDE

100% dos usuários do componente especializado e
programas estaduais da assistência farmacêutica
abastecidos, monitorados e avaliados

SECRETARIA EXECUTIVA DE
ATENÇÃO A SAÚDE
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assistência farmacêutica
METAS QUADRIENAIS DO PES

Promover atividades de educação
permanente para atualização e valorização
de 100% das Equipes que atuam nos
serviços de assistência farmacêutica
Atualizar e publicizar a Relação Estadual de
Medicamentos Essenciais a cada 2 anos
Atualizar Normas Técnicas para
regulamentar a dispensação dos
medicamentos em 100% dos programas
estaduais
Realizar diagnóstico situacional da estrutura
em 100% dos serviços municipais de
assistência farmacêutica
Garantir 100% do repasse aos municípios
das contrapartidas devidas pelo estado de
medicamentos das Farmácias de
Pernambuco
Orientar e avaliar a gestão e
operacionalização dos Componentes Básico
e Estratégico da Assistência Farmacêutica
em 100% dos municípios
Acompanhar, monitorar e avaliar os serviços
prestados em 100% das Farmácias de
Pernambuco e Superintendência de
Assistência Farmacêutica através da política
de garantia da qualidade

RESULTADOS ESPERADOS

100% das Equipes que atuam nos serviços de assistência
farmacêutica qualificadas

SECRETARIA
EXECUTIVA/ÁREA
RESPONSÁVEL

SECRETARIA EXECUTIVA DE
ATENÇÃO A SAÚDE

Relação Estadual de Medicamentos Essenciais atualizada e SECRETARIA EXECUTIVA DE
ATENÇÃO A SAÚDE
publicizada a cada 2 anos
Normas Técnicas para regulamentar a dispensação dos
medicamentos atualizadas em 100% dos programas
estaduais

SECRETARIA EXECUTIVA DE
ATENÇÃO A SAÚDE

Diagnóstico situacional da estrutura em 100% dos serviços
municipais de assistência farmacêutica realizado

SECRETARIA EXECUTIVA DE
ATENÇÃO A SAÚDE

100% do repasse garantido

SECRETARIA EXECUTIVA DE
ATENÇÃO A SAÚDE

Gestão e operacionalização dos Componentes Básico e
Estratégico da Assistência Farmacêutica em 100% dos
municípios orientados e avaliados

SECRETARIA EXECUTIVA DE
ATENÇÃO A SAÚDE

100% das Farmácias de Pernambuco e Superintendência
SECRETARIA EXECUTIVA DE
de Assistência Farmacêutica acompanhados, monitorados e
ATENÇÃO A SAÚDE
avaliados
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16. Implantar a política de plantas medicinais e fitoterápicas no Estado de Pernambuco
Introduzir a política de medicamentos fitoterápicos e plantas medicinais, acompanhando os serviços prestados pelas Farmácias de
Pernambuco.

METAS QUADRIENAIS DO PES

Publicizar a relação de plantas medicinais e
fitoterápicas através de cartilhas para um
melhor conhecimento pela população

RESULTADOS ESPERADOS

Política de plantas medicinais elaborada e publicizada

SECRETARIA
EXECUTIVA/ÁREA
RESPONSÁVEL
SECRETARIA EXECUTIVA DE
ATENÇÃO A SAÚDE

17. Capacitar profissionais, estudantes da área de saúde e representantes da sociedade civil organizada sobre a política de
plantas medicinais e fitoterápicas e sua operacionalização efetiva no âmbito do SUS
Publicizar a relação de plantas medicinais e fitoterápicas à população, realizando a devida capacitação às equipes das Farmácias de
Pernambuco para suas equipes.

METAS QUADRIENAIS DO PES

Promover 4 seminários abordando os
temas/eixos pertinentes à política de plantas
medicinais e fitoterápicas, como ciência de
promoção à saúde

RESULTADOS ESPERADOS

Promoção da saúde utilizando plantas medicinais

SECRETARIA
EXECUTIVA/ÁREA
RESPONSÁVEL

SECRETARIA EXECUTIVA DE
ATENÇÃO A SAÚDE
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18. Fortalecer as ações do Programa de DST/AIDS
Consolidar o programa de DST/AIDS com vistas a ampliação da promoção/prevenção à saúde, acesso da testagem, aconselhamento e
assistência à saúde.

METAS QUADRIENAIS DO PES

RESULTADOS ESPERADOS

Em 2012: 25, 2013: 25, 2014: 25, 2015: 30.
Descentralizar a Testagem Rápida (TR) do HIV
105 municípios com TR para HIV implantados. Maior
para 105 municipios
acesso da população ao teste rápido HIV
Descentralizar as ações de Aconselhamento e
Testagem para o HIV/Sífilis e Hepatites virais
8 municípios com ações de Aconselhamento e Testagem
para 8 municipios: São José do Egito, Carpina, em HIV/Sífilis e Hepatites implantados. 2 municípios
São josé da Coroa Grande, Gravatá,
implantados por ano
Petrolândia, Surubim, Bezerros, Araripina
Implementar as ações de Vigilância
Epidemiológica para Hepatites virais em 12
Implementação das ações de Vigilancia Epidemiologica
municípios com mais de 100 mil habitantes e
das Hepatites Virais em 03 municípios por ano
sede de Regiões de Saúde
Descentralizar as ações de Assistência aos
5 serviços de assistência especializada (SAE) DST/AIDS
pacientes portadores do HIV/AIDS para 04
em 5 municípios implantados: Vitória de Sto Antão,
municípios com mais de 100 mil habitantes
Palmares, Ouricuri, Limoeiro e Goiana(nova sede). Em
e/ou municípios sede de Regiões de Saúde
2012: 01, 2013: 01, 2014: 01, 2015: 02
Até dezembro de 2013 ter implantado um
centro de referência para pacientes coCentro de referência implantado. Ampliação da assistência
infectados TB/HIV e TBMR no Hospital Correia aos pacientes coinfectados
Picanço (HCP)
Descentralizar a TR da SÍFILIS para 184
Número de municípios com TESTE RAPIDO SÍFILIS
municipios e o Distrito Estadual de Fernando de implantado. Maior acesso da população ao teste rápido
Noronha
sífilis. Em 2012: 45, 2013: 45, 2014: 45, 2015: 50

SECRETARIA
EXECUTIVA/ÁREA
RESPONSÁVEL
SECRETARIA EXECUTIVA DE
VIGILÂNCIA EM SAÚDE

SECRETARIA EXECUTIVA DE
VIGILÂNCIA EM SAÚDE

SECRETARIA EXECUTIVA DE
VIGILÂNCIA EM SAÚDE

SECRETARIA EXECUTIVA DE
VIGILÂNCIA EM SAÚDE

SECRETARIA EXECUTIVA DE
VIGILÂNCIA EM SAÚDE
SECRETARIA EXECUTIVA DE
VIGILÂNCIA EM SAÚDE
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METAS QUADRIENAIS DO PES

Até dezembro de 2015 realizar 3 jornadas
municipais de prevenção às
DST/HIV/AIDS/Hepatites Virais por ano,
totalizando 12 jornadas. Por adesão
Até dezembro de 2015 implementar
atendimento ginecológico em 04 Serviços de
Assistência Especializada - SAE: Hospital
Correia Picanço, Palmares, Cabo, Camaragibe
Até dezembro de 2012 reativar o comitê técnico
para discutir estratégias de enfrentamento da
infecção pelo HTLV no estado
Até dezembro de 2013 descentralizar a Política
de Incentivo (portaria GM/MS 2313) de acordo
com a resolução da CIB para Goiana,
município sede da XII Região de Saúde
Implementar politica de incentivo das Hepatites
Virais (portaria GM/MS 2849 de 02/12/2011)
para 18 municipios com a Programação de
Ações e Metas (PAM) e descentralizá-la para 9
novos municípios com mais de 70.000
habitantes. De acordo com o a resolução da
CIB
Implantar/implementar um serviço municipal de
assistência especializada para pacientes de
hepatites virais em cada município sede das 04
macrorregiões

RESULTADOS ESPERADOS

SECRETARIA
EXECUTIVA/ÁREA
RESPONSÁVEL

Número de jornadas municipais realizadas. Adesão dos
municípios contemplados ao desenvolvimento de ações
continuadas de prevenção

SECRETARIA EXECUTIVA DE
VIGILÂNCIA EM SAÚDE

Maior número de mulheres portadoras de HIV tendo
assistência ginecológica

SECRETARIA EXECUTIVA DE
VIGILÂNCIA EM SAÚDE

Comitê reativado. Implementado as estratégias de
enfrentamento da infecção pelo HTLV

SECRETARIA EXECUTIVA DE
VIGILÂNCIA EM SAÚDE

Município com Politica de Incentivo implantada.
Descentralização de recursos financeiros para
implementação das ações de prevenção em
HIV/AIDS/Hepatites Virais

SECRETARIA EXECUTIVA DE
VIGILÂNCIA EM SAÚDE

Municípios com Politica de Incentivo Implementada e 9
novos com a Politica de Incentivo implantada.
Descentralização de recursos financeiros para
implementação das ações de prevenção em
HIV/AIDS/Hepatites Virais

SECRETARIA EXECUTIVA DE
VIGILÂNCIA EM SAÚDE

Quatro novos serviços de assistência especializada para
pacientes de hepatites virais implantados. Ampliação da
assistência aos pacientes de Hepatites Virais

SECRETARIA EXECUTIVA DE
VIGILÂNCIA EM SAÚDE
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19. Fortalecer a política de promoção à saúde
A promoção em saúde é um dos eixos da vigilância. A política é uma forma estratégica de priorizar a ação.

METAS QUADRIENAIS DO PES

Implantar a Política de Promoção da Saúde

RESULTADOS ESPERADOS

Implantada a Política de Promoção da Saúde no Estado

SECRETARIA
EXECUTIVA/ÁREA
RESPONSÁVEL
SECRETARIA EXECUTIVA DE
VIGILÂNCIA EM SAÚDE

20. Fortalecer as ações de Vigilância em Saúde
Implementar e implantar as ações de vigilância, em todos os âmbitos da gestão, através da avaliação e monitoramento das ações. Além disso,
realizar a divulgação de painéis temáticos e boletins da Vigilância em Saúde.

METAS QUADRIENAIS DO PES

RESULTADOS ESPERADOS

SECRETARIA
EXECUTIVA/ÁREA
RESPONSÁVEL

Monitorar e avaliar as ações de Vigilância em
Saúde

Apoio as áreas técnicas para elaboração dos planos de
monitoramento e avaliação; elaboração de relatório de
avaliação dos indicadores da PAVS e realização de oficinas
para avaliação e pactuação dos indicadores da PAVS.

SECRETARIA EXECUTIVA DE
VIGILÂNCIA EM SAÚDE

Implementar o Programa Estadual de
Controle do Tabagismo e outros fatores de
risco para o câncer em 157 Municípios

Ampliação do tratamento de fumantes para 50 municípios;
implantação de pelo menos 1 unidade de saúde e 1
ambiente de trabalho livres do fumo e 1 escola com o
Programa Saber Saúde, alcançando 157 municípios

SECRETARIA EXECUTIVA DE
VIGILÂNCIA EM SAÚDE
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METAS QUADRIENAIS DO PES

RESULTADOS ESPERADOS

SECRETARIA
EXECUTIVA/ÁREA
RESPONSÁVEL

Dados sobre registro de câncer atualizados e consolidados
em 10 unidades de saúde (UNACONS), até o ano de 2011.
Dados sobre registro de câncer de base populacional da
Implementar os Registros de Câncer de Base Capital atualizados e consolidados, até o ano de 2012.
Populacional (Recife) e Hospitalares em 10
Unidades: Hospital do Câncer, Hospital Oswaldo Cruz,
unidades de saúde
Hospital Barão de Lucena, IMIP, Hospital das Clínicas,
HEMOPE, Hospital Regional do Agreste, Centro de
Oncologia de Caruaru, Centro de Saúde e Maternidade
Nossa Senhora do Pérpetuo Socorro, Hospital Dom Moura

SECRETARIA EXECUTIVA DE
VIGILÂNCIA EM SAÚDE

Produzir 5 painéis temáticos e 2 boletins da
Vigilância em Saúde

Painéis temáticos e boletins elaborados e divulgados
anualmente.

SECRETARIA EXECUTIVA DE
VIGILÂNCIA EM SAÚDE

Regularidade de envio com a oportunidade da informação
para adoção de medidas de controle

SECRETARIA EXECUTIVA DE
VIGILÂNCIA EM SAÚDE

Atingir regularidade de envio de dados do
SIM e SINASC com 80% dos dados
esperados e os lotes do SINAN
semanalmente enviados com 80% de
regularidade
Investigar 100% dos casos suspeitos
notificados de sarampo e rubéola e coletar
amostra clínica em 95% dos casos suspeitos
de sarampo
Investigar 100% dos casos de Paralisia
Flácida Aguda em < de 15 anos e coletar
amostra clínica em 80% dos casos

Manter a interrupção da transmissão do vírus do Sarampo e
da Rubéola com a investigação de todos os casos suspeitos SECRETARIA EXECUTIVA DE
e 95% dos casos suspeitos de sarampo com amostra clínica VIGILÂNCIA EM SAÚDE
coletada.
Manter erradicada a transmissão da Poliomielite com a
SECRETARIA EXECUTIVA DE
investigação de todos os casos de Paralisia Flácida Aguda e
VIGILÂNCIA EM SAÚDE
80% dos casos com amostra clínica coletada.

Realizar 50% de encerramento dos casos de Atingir metade dos casos de doença meningocócica com
doença meningocócica por critério laboratorial encerramento por critério laboratorial.

SECRETARIA EXECUTIVA DE
VIGILÂNCIA EM SAÚDE
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METAS QUADRIENAIS DO PES

RESULTADOS ESPERADOS

SECRETARIA
EXECUTIVA/ÁREA
RESPONSÁVEL

Diagnosticar e tratar 90% dos casos positivos
para Leishmaniose Visceral (LV) e
Leishmaniose Tegumentar Americana (LTA)

90% dos casos positivos de LV e LTA tratados

SECRETARIA EXECUTIVA DE
VIGILÂNCIA EM SAÚDE

Construir a nova sede do LACEN

Sede construída em funcionamento

SECRETARIA EXECUTIVA DE
VIGILÂNCIA EM SAÚDE

Laboratórios adequados (infra estrutura, equipamentos e
Reestruturar 10 laboratórios de saúde pública
qualificação profissional) para análises de baixa e média
regionais
complexidade

SECRETARIA EXECUTIVA DE
VIGILÂNCIA EM SAÚDE

Realizar o monitoramento de qualidade dos
medicamentos em 30% em atendimento a
Portaria nº 638 de 18 de nov de 2011 do
Programa Estadual de Monitoramento da
Qualidade de Medicamentos do SUS

30% dos medicamentos do programa monitorados.
Extratificação da meta:
2012: 15%
2013:20%
2014:25%
2015:30%

Realizar ações estratégicas para o
gerenciamento do risco sanitário

Reduzir o risco sanitário através de: a) Inspecionar 60% dos
estabelecimentos de produtos e serviços de interesse da
VISA. b)Realizar análises laboratorias em 40 tipos de
SECRETARIA EXECUTIVA DE
produtos sujeitos ao controle sanitário (alimentos,
VIGILÂNCIA EM SAÚDE
medicamentos, água, saneantes, cosméticos e produtos
para a saúde). c)Monitorar 13 culturas de hortifrutigranjeiros
quanto a presença de resíduos de agrotóxicos em alimentos
através de análises laboratoriais

Transferir recursos para 108 municípios
prioritários com financiamento fundo a fundo
para controle das doenças negligenciadas

Municípios prioritários com financiamento para combate as
doenças negligenciadas

SECRETARIA EXECUTIVA DE
VIGILÂNCIA EM SAÚDE

SECRETARIA EXECUTIVA DE
VIGILÂNCIA EM SAÚDE
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METAS QUADRIENAIS DO PES

RESULTADOS ESPERADOS

SECRETARIA
EXECUTIVA/ÁREA
RESPONSÁVEL

Manter preenchimento do quesito raça/cor na Preenchimento do campo raça/cor na Declaração de
SECRETARIA EXECUTIVA DE
Declaração de Nascido Vivo > 95% a partir de Nascido Vivo, partindo do ano-base 2010 (preenchimento de
ATENÇÃO A SAÚDE
2012
95,6%)
Manter preenchimento do quesito raça/cor na
Declaração de Óbito > 95% a partir de 2012

Preenchimento do campo raça/cor na Declaração de Óbito,
partindo do ano-base 2010 (preenchimento de 94,4%)

SECRETARIA EXECUTIVA DE
ATENÇÃO A SAÚDE

Incrementar o preenchimento do campo
Preenchimento do campo raça/cor nas Notificações, partindo
SECRETARIA EXECUTIVA DE
raça/cor nas Notificações em 3,5% ao ano, a
da linha de base média do período 2007-2011
ATENÇÃO A SAÚDE
partir de 2012, alcançando a meta de 80% ou
(preenchimento de 69,8%)
mais ao final do período

Implementar ações da Vigilância Sanitária
(VISA) nos municípios e nas 12 Regiões de
Saúde

Fortalecer o apoio aos municípios e o Controle de Infecção
Hopitalar dos estabelecimentos através da: a)Supervisão de
100% das VISA municipais com relação ao cumprimento das
metas pactuadas nos respectivos planos de ação ao ano.
SECRETARIA EXECUTIVA DE
b)Realizar 50 eventos de capacitação para técnicos da
VIGILÂNCIA EM SAÚDE
APEVISA e VISA municipais. c)Monitorar 100% das
Comissões de Controle de Infecção Hospitalar (CCIH) dos
estabelecimentos assistenciais de saúde. d)Desenvolver e
implantar um sistema de notificação, via web, de infecções
relacionadas à assistência à saúde
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METAS QUADRIENAIS DO PES

RESULTADOS ESPERADOS

SECRETARIA
EXECUTIVA/ÁREA
RESPONSÁVEL

400 mechas de Moore/ano coletadas nas Bacias
Hidrográficas do Estado.
Bacias: Ipojuca,Una, Mundaú, Capibaribe e Tapacurá
compostas pelos seguintes rios e municípios beneficiados:
Rio Ipojuca: Moreno, Jaboatão dos Guararapes, Primavera,
Escada, Ipojuca, Sanharó, Tacaimbó, São Caetano,
Bezerros, Gravatá e Caruaru; Rio Tapacurá: Pombos, Vitória
de Santo Antão, Camaragibe e São Lourenço da Mata; Rio
Jaboatão: Jaboatão dos Guararapes e Moreno; Rio São
Domingos: Igarassu; Rio Capibaribe: Recife, São Lourenço
Monitorar o Vibrio cholerae no meio ambiente
SECRETARIA EXECUTIVA DE
da Mata, Camaragibe, Limoeiro, Carpina, Nazaré da Mata,
por meio de mechas de Moore, colocadas
VIGILÂNCIA EM SAÚDE
Paudalho, Santa Cruz do Capibaribe e Toritama; Rio
nas principais Bacias Hidrográficas do Estado
Pirapama: Cabo de Santo Agostinho; Rio Capibaribe Mirim:
Macaparana e Timbaúba; Rio Siriji: Aliança e Vicência; Rio
Tracunhaém: Bom Jardim e Nazaré da Mata; Rio Caçatuba:
Passira; Rio Una: Água Preta, Barreiros, Catende,
Palmares, São Bento do Una, Cachoeirinha e Altinho; Rio
Sirinhaém: Primavera, Ribeirão, Gameleira, Cortês e Barra
de Guabiraba; Rio Bituri: Bom Jardim; Rio Inhumas:
Palmeirina, Rio Canhoto: Canhotinho; Rio Mundaú:
Garanhuns e Correntes; Rio Correntes: Correntes; Rio
Papacacinha: Bom Conselho.
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21. Consolidar a Política de Hemoterapia
Elaborar e participar da execução da Política Estadual de Saúde, nas áreas da Hematologia, Hemoterapia e produção de Hemoderivados,
estabelecendo diretrizes de ação no campo científico e tecnológico, bem como realizar pesquisas que permitam captar, acumular, produzir,
institucionalizar conhecimentos científicos, estimulando o desenvolvimento do País em Hematologia, Hemoterapia e na Produção de
Hemoderivados.

METAS QUADRIENAIS DO PES

RESULTADOS ESPERADOS

SECRETARIA
EXECUTIVA/ÁREA
RESPONSÁVEL

Informatizar em rede todas as unidades
hemoterápicas do Estado

Unidades Hemoterápicas do Estado informatizadas

HEMOPE

Capacitar os servidores da hemorrede
atendendo às normas vigentes (RDC-57)

Servidores da Hemorrede capacitados

HEMOPE

Elaborar um Plano de Capacitação para os
profissionais das Agências Transfusionais

Plano de Capacitação elaborado

HEMOPE

Capacitar os profissionais das Agências
Transfusionais

Profissionais das Agências Transfusionais capacitados

HEMOPE

22. Garantir a cobertura Hemoterápica do Estado de Pernambuco com qualidade
Visa atender a demanda de serviços de hematologia e hemoterapia pela população de modo a proporcionar a todos os cidadãos o acesso
irrestrito e seguro aos benefícios do desenvolvimento de conhecimentos, técnicas, produtos e serviços nas suas áreas de atuação. Bem como,
promover o diagnóstico e o tratamento das doenças do sangue, oferecendo à população serviços de internamento, ambulatoriais e

153

PLANO ESTADUAL DE SAÚDE – MAPA DA ESTRATÉGIA DA SES/PE

laboratoriais especializados; recrutar, selecionar e cadastrar candidatos à doação de sangue conforme normas técnicas emanadas do poder
público federal; coletar e submeter o sangue colhido a processos de análise segundo padrões de qualidade estabelecidos pelas normas
técnicas do poder público federal.

METAS QUADRIENAIS DO PES

Reestruturar 03 (Três) Unidades da
Hemorrede Estadual (Petrolina, Caruaru e
Garanhus)
Instituir Unidades de Coleta nos 06 (seis)
maiores hospitais (HR,
HOF,HGV,HRA,HBL,HAM)
Implantar 03 ( Três) Unidades de Coleta de
Sangue na I Região de Saúde (Paulista,
Jaboatão, e Recife)
Ampliar em 30% a doação de sangue na I
Região de Saúde

RESULTADOS ESPERADOS

SECRETARIA
EXECUTIVA/ÁREA
RESPONSÁVEL

Incrementar o atendimento a demanda para transfusão do
sistema SUS

HEMOPE

Incrementar o atendimento a demanda para transfusão do
sistema SUS

HEMOPE

Incrementar o atendimento a demanda para transfusão do
sistema SUS

HEMOPE

Incrementar o atendimento a demanda para transfusão do
sistema SUS

HEMOPE

Adquirir 03 (três) Unidades Móveis para
coleta de Sangue para as Macrorregiões
(Recife, Caruaru e Petrolina)

Apoiar os Hemocetros e Hemonúcleos Regionais nos seus
respectivos territórios no sentido de descentralizar a coleta e HEMOPE
facilitar o acesso do doador na Hemorrede

Realizar Concurso Público

Fortalecer o HEMOPE e Hemocentros regionais, ampliando
seus recursos humanos, visando melhor atendimento

HEMOPE

Fornecer hemocomponentes com segurança e qualidade

HEMOPE

Fornecer hemocomponentes com segurança e qualidade

HEMOPE

Reduzir em 100% a não conformidade (NC)
de Auditorias Externas
Implantar Programa de Relacionamento com
Agências Transfusionais (Ats)
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METAS QUADRIENAIS DO PES

RESULTADOS ESPERADOS

SECRETARIA
EXECUTIVA/ÁREA
RESPONSÁVEL

Transferir o Centro de Transplante de Medula
Óssea e o atendimento dos pacientes oncoProporcionar aos pacientes Onco-hematológicos um
hematológicos da Fundação HEMOPE para
atendimento e tratamento adequado
o Hospital do Câncer de Pernambuco

HEMOPE

Implantar Plano de Comunicação com a
Sociedade

Potencializar as ações de Educação em saúde

HEMOPE

Implementar Programa Doador do Futuro

Potencializar as ações de Educação em saúde

HEMOPE

Melhorar a qualidade da assistência à saúde, otimizando recursos e adequando a oferta de ações e serviços, através da implementação e
manutenção da central de regulação, controle e avaliação.
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
1. Implantar a revisão dos instrumentos de Planejamento Regional – PDR, PDI e PPI
Para adequação destes instrumentos é necessário a revisão da PPI, sendo este um instrumento de planejamento regional. E assim sendo, é
necessário a implantação da PPI referente à Rede PEBA. No que diz respeito ao PDR, o mesmo precisa ser implantado, adequando-se ao
novo modelo instituído pela gestão.
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METAS QUADRIENAIS DO PES

RESULTADOS ESPERADOS

SECRETARIA
EXECUTIVA/ÁREA
RESPONSÁVEL

Implantar a revisão de um instrumento de
planejamento regional – PPI

Nova PPI implantada

SECRETARIA EXECUTIVA DE
REGULAÇÃO EM SAÚDE

Implantar a PPI interestadual da Rede
Pernambuco-Bahia (PEBA)

PPI interestadual PEBA implantada

SECRETARIA EXECUTIVA DE
REGULAÇÃO EM SAÚDE

Implantar o novo Plano Diretor de
Regionalização - PDR

Novo PDR implantado

SECRETARIA EXECUTIVA DE
REGULAÇÃO EM SAÚDE

2. Implantar a Regionalização em Saúde
A regionalização em saúde é entendida como um dos princípios fundamentais para a consolidação da universalidade e da igualdade no
acesso e na integralidade da atenção. Esta estratégia está em consonância com o Plano Estadual de Saúde. Nesse sentido, a consolidação
deste modelo de gestão visa a garantia de acesso à saúde com qualidade aos usuários do SUS, partindo do princípio do atendimento às
mesmas na região onde mora.

METAS QUADRIENAIS DO PES

Estruturar as 12 redes assistenciais

RESULTADOS ESPERADOS

Redes assistenciais implantadas

SECRETARIA
EXECUTIVA/ÁREA
RESPONSÁVEL
SECRETARIA EXECUTIVA DE
REGULAÇÃO EM SAÚDE
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3. Elaborar e implantar a Reestruturação do Sistema Estadual de Auditoria
Promover a efetividade na aplicação dos recursos do Estado e fornecer à sociedade informações que permitam acompanhar e avaliar o
desempenho da gestão pública, garantindo a realização de um concurso público ampliando o quadro de auditores no estado. Além disso,
assegurar a boa estrutura de funcionamento dos 12 núcleos de auditoria e dar maior enfoque ao tema auditoria na escola de saúde pública.

METAS QUADRIENAIS DO PES

RESULTADOS ESPERADOS

SECRETARIA
EXECUTIVA/ÁREA
RESPONSÁVEL

Realizar 1 concurso público para 120
auditores

Quadro de profissionais ampliado para melhor atender as
demandas

SECRETARIA EXECUTIVA DE
REGULAÇÃO EM SAÚDE

Estruturar os 12 núcleos regionais de
auditoria

Núcleos estruturados

SECRETARIA EXECUTIVA DE
REGULAÇÃO EM SAÚDE

Realizar um curso de especialização em
saúde pública com foco em auditoria para
auditores SES

Auditores qualificados

SECRETARIA EXECUTIVA DE
REGULAÇÃO EM SAÚDE

4. Implantar o Complexo Regulador Estadual / Regional
Uma das ações necessárias à implantação do Complexo Regulador Estadual/Regional é a elaboração do mapa sanitário em saúde do Estado.
Outra questão que precisa ser adequada é a reestruturação da central de regulação na Macroregião I, bem como a implantação de outras
centrais nas demais Macroregiões, todas com sistema informatizado único para garantir a unicidade nas informações.
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METAS QUADRIENAIS DO PES

Implantar três novas Centrais de Regulação
Macro Estadual (II,III e IV)
Restruturar a Central de Regulação Macro
Estadual (MACRO I)
Implantar sistema informatizado único em
todas as centrais Macro Estaduais
Elaborar o Mapa Sanitário de Pernambuco

RESULTADOS ESPERADOS

Centrais implantadas
Central restruturada
Sistema informatizado implantado
Diagnóstico Situacional construído com identifição das
desigualdades assistenciais

SECRETARIA
EXECUTIVA/ÁREA
RESPONSÁVEL
SECRETARIA EXECUTIVA DE
REGULAÇÃO EM SAÚDE
SECRETARIA EXECUTIVA DE
REGULAÇÃO EM SAÚDE
SECRETARIA EXECUTIVA DE
REGULAÇÃO EM SAÚDE
SECRETARIA EXECUTIVA DE
REGULAÇÃO EM SAÚDE

5. Aumentar o número de doações e transplantes no estado de Pernambuco
Objetivo que prevê o aumento no índice de doadores e do número de transplantes no estado de Pernambuco, através da realização de
campanhas educativas e adequação de equipamentos e profissionais à necessidade da ação.

METAS QUADRIENAIS DO PES

RESULTADOS ESPERADOS

SECRETARIA
EXECUTIVA/ÁREA
RESPONSÁVEL

Aumentar as doações para 10 doadores por
milhão de habitantes

Número de captações para doações ampliado

SECRETARIA EXECUTIVA DE
REGULAÇÃO EM SAÚDE

Aumentar o número de transplantes em 10%

Número de transplantes ampliados em 10% em relação ao
total de transplantes em 2010

SECRETARIA EXECUTIVA DE
REGULAÇÃO EM SAÚDE
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6. Fortalecer a CIB Estadual, os CIR e o CRIE
A CIB, os CIR e o CRIE, são colegiados importantes ao desenvolvimento das ações no estado e nos municípios, através das negociações e
pactuações necessárias ao fortalecimento do SUS e implantação de novas ações e serviços.

METAS QUADRIENAIS DO PES

Realizar 4 Cursos de Qualificação para as
instâncias de articulação interfederativas do
Estado e suas Câmaras Técnicas

RESULTADOS ESPERADOS

Membros da CIB, CIR e CRIE e suas Câmaras Técnicas
qualificadas para o desempenho de suas funções no
processo de Regionalização e Descentralização do SUS

SECRETARIA
EXECUTIVA/ÁREA
RESPONSÁVEL
SECRETARIA EXECUTIVA DE
COORDENAÇÃO GERAL

7. Fortalecer e reestruturar as Gerências Regionais de Saúde - GERES
No novo modelo de gestão as Regiões de Saúde são importantes pólos de atenção à saúde da população de uma determinada região, com a
finalidade de garantir o atendimento sem que o usuário do SUS precise se deslocar às unidades de saúde na capital do Estado. Para tanto, é
necessário que estejam fortalecidas e bem equipadas, tanto no que diz respeito à infraestrutura como no que se refere a pessoal capacitado.

METAS QUADRIENAIS DO PES

Elaborar e implantar novo Organograma nas
GERES

RESULTADOS ESPERADOS

Modelo de Gestão Regionalizado e nova Estrutura
organizacional implantados

SECRETARIA
EXECUTIVA/ÁREA
RESPONSÁVEL
SECRETARIA EXECUTIVA DE
COORDENAÇÃO GERAL
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No que tange o aperfeiçoamento da gestão do trabalho e da educação em saúde a SES propõe esta diretriz como estratégia para a
adequação das carreiras no âmbito da SES, com avaliação de desempenho e valorização de seus Servidores. Além disso, prevê a
normatização para as residências médicas no Estado e o fortalecimento das Comissões de Integração, Ensino e Serviço.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
1. Instituir novo modelo de Carreira na SES/PE, consoante com a NOB/RH
De acordo com a NOB/RH, é necessário implantar um novo modelo de carreia no SUS, adequado às necessidades locais e regionais. No caso
da SES, faz-se necessária esta adequação tendo como estratégia a Residência Médica e multiprofissional como porta de entrada na
carreira/SUS para a conformidade da normatização.

METAS QUADRIENAIS DO PES

Elaborar proposta de Projeto de
Carreira/SUS-PE integrada a formação de
RH
Definir a Residência Médica e
Multiprofissional nas áreas básicas e
estratégicas para o estado como forma de
entrada na Carreira/SUS, incorporando o
modelo de rodízio regional obrigatório

RESULTADOS ESPERADOS

SECRETARIA
EXECUTIVA/ÁREA
RESPONSÁVEL

Fixação dos profissionais de saúde e garantia de progressão
funcional

SECRETARIA EXECUTIVA DE
GESTÃO DO TRABALHO E
EDUCAÇÃO EM SAÚDE

Integração dos processos de formação e educação continuada
à carreira. Garantir capacitação adequada para o exercício dos
cargos e funções. Garantir a permanência do médico
especialista nas unidades do interior do estado. Facilitar a
fixação destes profissionais nas unidades do interior do estado

SECRETARIA EXECUTIVA DE
GESTÃO DO TRABALHO E
EDUCAÇÃO EM SAÚDE
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2. Propor a nova Lei de Avaliação de Desempenho adequando-a a gestão do SUS
Propõe a regulamentação do Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos dos servidores estaduais, com vistas à nova Lei de Avaliação de
Desempenho.

METAS QUADRIENAIS DO PES

RESULTADOS ESPERADOS

SECRETARIA
EXECUTIVA/ÁREA
RESPONSÁVEL
SECRETARIA EXECUTIVA DE
GESTÃO DO TRABALHO E
EDUCAÇÃO EM SAÚDE

Revisar e Regulamentar o PCCV (instituído
através da Lei Complementar 84/2006)

Valorizar o servidor visando ao seu crescimento na carreira,
regulamentação dos cargos/funções e garantia de seus
direitos

Implantar o processo de avaliação de
desempenho com a participação das
entidades de trabalhadores

SECRETARIA EXECUTIVA DE
Implementar o modelo de avaliação de desempenho com
indicadores de Serviço, Desempenho individual e coletivos e GESTÃO DO TRABALHO E
EDUCAÇÃO EM SAÚDE
Formação dos Recursos Humanos

3. Implantar Política de Interiorização e fixação dos profissionais de saúde
Tendo em vista a política de interiorização implantada no atual modelo de gestão, faz-se necessário investimentos nesta política e na
valorização dos profissionais que trabalham fora da região metropolitana do Estado, garantindo sua fixação nessas regiões e a continuidade
dos trabalhos desenvolvidos.
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RESULTADOS ESPERADOS

METAS QUADRIENAIS DO PES
Elaborar Projeto de incentivo para
interiorização e fixação dos profissionais de
saúde

Incentivar a fixação dos profissionais no interior, permitindo
que profissionais qualificados/especialistas sejam referência
para uma região

SECRETARIA
EXECUTIVA/ÁREA
RESPONSÁVEL
SECRETARIA EXECUTIVA DE
GESTÃO DO TRABALHO E
EDUCAÇÃO EM SAÚDE

4. Implantar Política de valorização do servidor público

A SES possui a compreensão da importância de valorização de seus servidores. Neste sentido, tem em seu planejamento o incentivo para a
inserção dos mesmos em cursos de pós-graduação Lato Senso e Stricto Sensu. Outra ação prevista é a implantação de projetos
sócioeducativos com viés cultural. Por fim, tendo o entendimento da necessidade de ampliação de seu quadro de servidores, a SES tem
prevista a realização de concurso público com caráter multiprofissional.

METAS QUADRIENAIS DO PES

RESULTADOS ESPERADOS

SECRETARIA
EXECUTIVA/ÁREA
RESPONSÁVEL

Realizar movimentação democrática e
consentida dos servidores entre os setores
e/ou Unidades de Saúde

Valorização e satisfação do profissional e melhoria da
qualidade de vida do servidor

SECRETARIA EXECUTIVA DE
GESTÃO DO TRABALHO E
EDUCAÇÃO EM SAÚDE

Realizar concurso público com caráter
multiprofissional de acordo com as
necessidades do SUS

Edital de concurso publicado mediante atualização do
dimensionamento das necessidades de recursos humanos
no SUS PE e redução de 25% ao ano nos contratos
temporários

SECRETARIA EXECUTIVA DE
GESTÃO DO TRABALHO E
EDUCAÇÃO EM SAÚDE
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METAS QUADRIENAIS DO PES

RESULTADOS ESPERADOS

Elaborar e Implantar Projeto Sócioeducativo
com viés cultural para os Servidores da SES

Promoção da saúde, incentivo à cultura, bem estar e
qualidade de vida dos servidores da SES

Garantir 100 vagas de Pós-graduação,
MBA's, especializações para servidores da
SES

Vagas para servidores da SES asseguradas

SECRETARIA
EXECUTIVA/ÁREA
RESPONSÁVEL
SECRETARIA EXECUTIVA DE
GESTÃO DO TRABALHO E
EDUCAÇÃO EM SAÚDE
SECRETARIA EXECUTIVA DE
GESTÃO DO TRABALHO E
EDUCAÇÃO EM SAÚDE

5. Construir e implantar política de promoção e atenção a saúde do servidor estadual
Seguindo a lógica da valorização do servidor estadual, é necessário também que se pense na qualidade de sua saúde e na atenção adequada
à mesma. Para tanto a SES tem prevista a implantação de 11 Núcleos de Apoio Psicossocial aos Servidores - NUAPS.

METAS QUADRIENAIS DO PES

Implantar 11 NUAPS (Núcleo de Apoio
Psicossocial ao Servidor) nas Unidades
Hospitalares do Estado

RESULTADOS ESPERADOS

Prevenção e tratamento de doenças laborais dos
trabalhadores da Rede Estadual de Saúde

SECRETARIA
EXECUTIVA/ÁREA
RESPONSÁVEL
SECRETARIA EXECUTIVA DE
GESTÃO DO TRABALHO E
EDUCAÇÃO EM SAÚDE
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6. Consolidar modelo democrático para transversalizar a gestão do trabalho, garantindo ambiente de trabalho saudável
Dando continuidade à política de valorização do servidor, será implantado o Projeto de Qualidade de Vida no Trabalho no qual a participação
dos servidores será fundamental para o alcance dos objetivos propostos, garantindo a articulação intersetorial e a tansversalização de temas,
consolidando o modelo democrático.

METAS QUADRIENAIS DO PES

Elaborar Projeto de Qualidade de Vida no
trabalho com a participação dos
trabalhadores através de articulações
intersetoriais com as Políticas de Saúde/
outras Secretarias

RESULTADOS ESPERADOS

Melhoria do ambiente de trabalho, da saúde do trabalhador
e da qualidade da assistência prestada aos usuários

SECRETARIA
EXECUTIVA/ÁREA
RESPONSÁVEL

SECRETARIA EXECUTIVA DE
GESTÃO DO TRABALHO E
EDUCAÇÃO EM SAÚDE

7. Ampliar o perfil da Escola de Saúde Pública de Pernambuco
Sendo a Escola de Saúde Pública de Pernambuco uma importante instituição de ensino em saúde no Estado, a SES tem como um de seus
objetivos o credenciamento desta instituição no ensino superior. Assim sendo, será elaborado o projeto político pedagógico para a implantação
de um curso de graduação e outro de pós graduação Latu Senso. Além disso, será ampliado em 25% a oferta de curso.
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METAS QUADRIENAIS DO PES

Credenciar a Escola de Saúde Pública de
Pernambuco – ESPPE como Instituição de
ensino superior
Elaborar projeto político pedagógico para
implantar 1 curso de graduação na ESPPE,
com caráter multiprofissional
Implantar 1 Curso de pós-graduação lato
sensu na ESPPE; com caráter
multiprofissional
Ampliar em 25% a oferta de cursos técnicos
na ESPPE

RESULTADOS ESPERADOS

Escola de Saúde credenciada como Instituição de Ensino
Superior e com 1 curso de pós graduação funcionando
Projeto Político Pedagógico elaborado

Curso de Pós-graduação implantado e funcionando
Hoje a ESPPE oferece 5 cursos técnicos, até 2015 deverá
oferecer mais 2 cursos o que representa um aumento de
25% na oferta de cursos técnicos

SECRETARIA
EXECUTIVA/ÁREA
RESPONSÁVEL
SECRETARIA EXECUTIVA DE
GESTÃO DO TRABALHO E
EDUCAÇÃO EM SAÚDE
SECRETARIA EXECUTIVA DE
GESTÃO DO TRABALHO E
EDUCAÇÃO EM SAÚDE
SECRETARIA EXECUTIVA DE
GESTÃO DO TRABALHO E
EDUCAÇÃO EM SAÚDE
SECRETARIA EXECUTIVA DE
GESTÃO DO TRABALHO E
EDUCAÇÃO EM SAÚDE

8. Consolidar a Política de Educação Permanente em Saúde
De acordo com o que preconiza a Política Nacional de Educação Permanente, o Estado de Pernambuco, vem desenvolvendo ações
educativas de acordo com sua realidade e capacidade instalada. As ações são sempre desenvolvidas em parcerias com as CIES. Sendo
necessária a discussão sobre a implementação da Política Estadual de Educação Permanente, serão realizados 04 fóruns no âmbito da SES e
em parceria com as CIES.
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METAS QUADRIENAIS DO PES

Executar pelo menos 01 projeto de formação
multiprofissional por ano, de cada Plano
Regional de Educação Permanente em
Saúde

RESULTADOS ESPERADOS

SECRETARIA
EXECUTIVA/ÁREA
RESPONSÁVEL

12 projetos de formação executados anualmente, 1 por
SECRETARIA EXECUTIVA DE
Região de Saúde. Ao final de 2015 terão sido executados 48
GESTÃO DO TRABALHO E
projetos de formação ou capacitação a partir das demandas
EDUCAÇÃO EM SAÚDE
dos PAREPS Regionais

Realizar 04 fóruns no âmbito da SES com
representação das CIES, para discutir e
apresentar a Política Estadual de Educação
01 fórum realizado por ano para atualizar e integrar todas as
Permanente em Saúde (PEEPS) e a Política
Secretarias Executivas no tocante as Ações da Política de
Nacional de Educação Permanente em Saúde
Educação Permanente
(PNEPS) com pactuação na CIB e
homologação no Conselho Estadual de
Saúde

SECRETARIA EXECUTIVA DE
GESTÃO DO TRABALHO E
EDUCAÇÃO EM SAÚDE

Elaborar e executar anualmente um projeto
de formação, nas 12 Regiões de Saúde, para
o controle social

Controle social com maior qualidade na intervenção e
atuação na sua abrangência

SECRETARIA EXECUTIVA DE
GESTÃO DO TRABALHO E
EDUCAÇÃO EM SAÚDE

Viabilizar 01 (um) projeto intersetorial de
atenção à saúde do trabalhador no âmbito do
serviço público estadual

Projeto intersetorial de atenção à saúde do trabalhador no
âmbito do serviço público estadual viabilizado

Realizar 02 oficinas de capacitação aos
membros das CIES por ano

08 oficinas realizadas até 2015 para os Integrantes da CIES

SECRETARIA EXECUTIVA DE
GESTÃO DO TRABALHO E
EDUCAÇÃO EM SAÚDE
SECRETARIA EXECUTIVA DE
GESTÃO DO TRABALHO E
EDUCAÇÃO EM SAÚDE
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9. Fortalecer os Programas de Residências Médica, Multiprofissional e de Especialização, adequando às necessidades do SUS
O modelo de gestão baseado na interiorização das ações e fortalecimento dos vínculos dos servidores da saúde em suas unidades,
principalmente no interior do Estado, traz a necessidade de se pensar modelos de formação profissional que qualifique as pessoas a trabalhar
em unidades básicas e que promovam incentivos e estratégias para que a residência médica seja realizada nesses lugares.

METAS QUADRIENAIS DO PES

RESULTADOS ESPERADOS

SECRETARIA
EXECUTIVA/ÁREA
RESPONSÁVEL

Definir Diretrizes Educacionais para os
Programas de Residência Multiprofissionais
em Saúde nas áreas básicas

Diretrizes educacionais definidas e divulgadas

SECRETARIA EXECUTIVA DE
GESTÃO DO TRABALHO E
EDUCAÇÃO EM SAÚDE

Implantar as Diretrizes Educacionais das
Residências Multiprofissionais em Saúde no
âmbito do SUS/PE

Diretrizes educacionais implantadas e funcionando

SECRETARIA EXECUTIVA DE
GESTÃO DO TRABALHO E
EDUCAÇÃO EM SAÚDE

10. Fortalecer as Comissões de Integração Ensino Serviço
O fortalecimento das Comissões de Integração, Ensino e Serviço faz-se necessário como forma de garantir as discussões, deliberações e
aperfeiçoamentos necessários ao processo.
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METAS QUADRIENAIS DO PES

RESULTADOS ESPERADOS

Integrar 50% das ações de Educação da SES 50% das capacitações realizadas por ano pela SES (áreas
junto as Comissões de Integração Ensinotécnicas do nível Central e hospitais) sejam apresentadas e
Serviço - CIES
discutidas nas CIES regionais e Estadual

SECRETARIA
EXECUTIVA/ÁREA
RESPONSÁVEL
SECRETARIA EXECUTIVA DE
GESTÃO DO TRABALHO E
EDUCAÇÃO EM SAÚDE

Dotar o Conselho Estadual de Saúde de condições necessárias ao seu funcionamento; coordenar e apoiar as conferências estaduais,
municipais, temáticas e plenárias estaduais de saúde, seminários e eventos pertinentes ao controle social; apoiar as ações desenvolvidas
pelos conselhos municipais de saúde, pelos conselhos locais e distrital de saúde indígena e de Fernando de Noronha. Bem como estimular a
implementação dos conselhos gestores das unidades de saúde, objetivando fortalecimento dos mesmos. Assegurar ainda a qualificação
necessária e adequada aos seus representantes legais, assegurando a realização de um controle social de qualidade.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
1. Qualificar e apoiar os conselhos locais das unidades sentinelas em saúde do trabalhador
Seguindo a lógica de capacitação e qualificação das unidades sentinelas no estado e dos conselhos locais, a SES irá realizar oficinas em
saúde do trabalhador.
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METAS QUADRIENAIS DO PES

RESULTADOS ESPERADOS

SECRETARIA
EXECUTIVA/ÁREA
RESPONSÁVEL

Realizar cursos de saúde do trabalhador em
parceria com a FIOCRUZ para o controle
social nas 04 macrorregiões de saúde

Controle social atuando mais efetivamente no
acompanhamento dos planos de saúde do seu território

SECRETARIA EXECUTIVA DE
ATENÇÃO A SAÚDE

Realizar oficinas em Saúde do Trabalhador
para os conselhos locais e trabalhadores das
unidades sentinelas

Melhorar a atuação dos conselhos locais quanto as ações
desenvolvidas pela unidade sentinela

SECRETARIA EXECUTIVA DE
ATENÇÃO A SAÚDE

2. Apoiar e fortalecer Comitê Estadual de Doença Falciforme – CEDF
O objetivo visa o fortalecimento deste comitê através da reestruturação e composição do mesmo.

METAS QUADRIENAIS DO PES

Reestruturar a composição / atuação CEDF
via portaria

RESULTADOS ESPERADOS

Comitê oficialmente reestruturado, atuante

SECRETARIA
EXECUTIVA/ÁREA
RESPONSÁVEL
SECRETARIA EXECUTIVA DE
ATENÇÃO A SAÚDE

3. Garantir infraestrutura para o funcionamento do CES
Tendo em vista a importância do controle social para o acompanhamento das ações do SUS e a elaboração de novas proposições para as
ações de saúde no estado de Pernambuco, é imprescindível que o mesmo esteja dotado de infraestrutura, equipamento e pessoal suficiente
para seu bom funcionamento.
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METAS QUADRIENAIS DO PES

Adquirir uma sede para o adequado
funcionamento do CES
Adquirir equipamentos audiovisuais e de
informática para o CES (2 máquinas
fotográficas digitais, 2 gravadores digitais, 3
notebook, 1 computador, 5 pendrives, 1
telefone com fax e 1 filmadora)
Adaptar o transporte do CES para pessoas
com deficiência de acordo com a Legislação
vigente
Revisar o organograma publicado no
DECRETO nº 36.622, de 08 de junho de
2011 da SES

RESULTADOS ESPERADOS

SECRETARIA
EXECUTIVA/ÁREA
RESPONSÁVEL

Conselho com sede própria e instalações adequadas para
seu bom funcionamento

CONTROLE SOCIAL

Equipamentos áudiovisuais e de informática adquiridos para
uso do conselho

CONTROLE SOCIAL

Acessibilidade garantida aos conselheiros

CONTROLE SOCIAL

Realocar o CES no organograma da SES

CONTROLE SOCIAL

4. Implementar o Sistema de Ouvidoria do SUS
A SES possui seu sistema de ouvidoria implantado e em pleno funcionamento. Entretanto, faz-se necessário um trabalho para que os
municípios possam se subsidiar de informações sobre o sistema de ouvidoria e o processo para a implantação das mesmas, fortalecendo o
controle social e a participação da sociedade civil no acompanhamento das ações do SUS no estado. Esse objetivo visa agilizar o processo de
comunicação entre o cidadão e o serviço público, quando da necessidade de se prestar uma ocorrência, seja ela reclamação, denúncia ou
elogio, servindo de indicadores no intuito de melhorar os serviços de saúde pública no Estado.
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METAS QUADRIENAIS DO PES

Implantar o Sistema OuvidorSUS nível I nas
12 Regiões de Saúde
Implantar o Sistema OuvidorSUS nível II nas
14 UPAS e nos 3 novos hospitais
Oferecer apoio técnico a 100% dos
Municípios que aderiram ao Sistema Nacional
de Ouvidoria do SUS,na implantação e
implementação de Ouvidoria de Saúde
Implantar o programa "Fale Fácil Ouvidoria"
na rede estadual de saúde, CES e nas 6
Farmácias de Pernambuco, por meio de 66
ramais em estações telefônicas
Implementar ações de sistemática de
divulgação da Ouvidoria

RESULTADOS ESPERADOS

SECRETARIA
EXECUTIVA/ÁREA
RESPONSÁVEL

Descentralizar a rede de Ouvidoria oferecendo maior acesso
OUVIDORIA
a sociedade
Integrar as Upas e novos hospitais à Ouvidoria aumentando
OUVIDORIA
assim, o número de resolutividade das manifestações
Orientar e apoiar os municípios, notear a atuação dos
Ouvidores e incentivar a participação da população na
gestão

OUVIDORIA

Ampliar os canais de acesso à Ouvidoria

OUVIDORIA

Consolidar e divulgar a imagem da Ouvidoria, conscientizar
os cidadãos sobre a definição e o papel da Ouvidoria

OUVIDORIA

Implantar sistema de pesquisa de avaliação
de satisfação dos usuários do SUS nos 6
grandes hospitais

Indentificar e interpretar o grau de satisfação do usuário, no
intuito de utilizar a informação recebida como instrumento de OUVIDORIA
qualidade e melhoria da gestão

Fortalecer a política de Ouvidoria do SUS na
rede estadual de ouvidoria de saúde

Coordenar e acompanhar o desempenho da Ouvidoria,
definir processos de trabalho, promover a solução de
OUVIDORIA
conflitos com a finalidade de elevar o nível de excelência dos
serviços prestados
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5. Expandir e fortalecer os Conselhos Locais nas unidades da rede SUS
As unidades do SUS no estado de Pernambuco possuem seus conselhos locais que funcionam como importante instrumento para
acompanhamento das atividades e ações daquela unidade específica. Para tanto, a capacitação e instrumentalização destes conselhos é
de suma importância para o fortalecimento de suas atividades.

METAS QUADRIENAIS DO PES

Revisar a lei do CES em consonância com a
Resolução nº 333 de 04 de Novembro de
2003, regularizando o funcionamento dos
Conselhos Locais de Unidades de Saúde
Reestruturar os Conselhos Locais existentes
nas 12 Regiões de Saúde

RESULTADOS ESPERADOS

SECRETARIA
EXECUTIVA/ÁREA
RESPONSÁVEL

CES e Conselhos Locais regularizados, em funcionamento e
CONTROLE SOCIAL
com recurso garantido
Conselhos Locais reestruturados nas 12 Regiões de Saúde

Implantar Programa de Inclusão Digital – PID Conselhos Locais de Unidades de Saúde integrados e
nos Conselhos Locais de Unidades de Saúde inseridos no PID

CONTROLE SOCIAL
CONTROLE SOCIAL

6. Qualificar e apoiar os Conselhos Municipais de Saúde
Para a atuação qualificada do CES é necessário estimular a participação dos conselheiros nas reuniões do COSEMS, além de aperfeiçoar o
conhecimento sobre instrumentos de planejamento e avaliação. Outro instrumento importante para tal qualificação é a articulação entre os
diversos conselhos de saúde dos municípios de acordo com suas regiões de saúde.
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METAS QUADRIENAIS DO PES

RESULTADOS ESPERADOS

SECRETARIA
EXECUTIVA/ÁREA
RESPONSÁVEL

Realizar 12 reuniões regionais com a
Ações articuladas entre GERES e CMS
participação dos CMS, do CES e das GERES

CONTROLE SOCIAL

Monitorar 100% dos Conselhos Municipais
contemplados pelo PID

CONTROLE SOCIAL

100% dos Conselhos municipais contemplados pelo PID
monitorados

7. Fortalecer a Educação Permanente para o Controle Social
Por ser necessária a atuação do controle social por meio de seus conselheiros de saúde nas diversas áreas de atuação do SUS, é importante
que seja implantada a educação permanente, através de oficinas, seminários, conferências e troca de experiências com demais entidades e
órgãos públicos.
METAS QUADRIENAIS DO PES

RESULTADOS ESPERADOS

SECRETARIA
EXECUTIVA/ÁREA
RESPONSÁVEL

Inserir o módulo de controle social em todos
os cursos realizados para profissionais e
gestores do SUS, promovidos pela EESP

Cursos promovidos pela ESSP assegurando módulo de
controle social em sua grade curricular priorizando os
conselheiros como formadores desses módulos

CONTROLE SOCIAL

Realizar capacitação e qualificação de 100%
dos conselheiros de saúde
Realizar 02 cursos em Gestão Pública para
conselheiros do CES em cada ano

Capacitação e qualificação continuada de conselheiros de
saúde

CONTROLE SOCIAL

Capacitar conselheiros em Gestão Pública

CONTROLE SOCIAL
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METAS QUADRIENAIS DO PES

Realizar 04 oficinas descentralizadas por
macrorregiões para os conselhos de saúde
na elaboração e avaliação dos instrumentos
de planejamento do SUS

RESULTADOS ESPERADOS

Capacitar conselheiros na elaboração e avaliação dos
instrumentos de planejamento do SUS

SECRETARIA
EXECUTIVA/ÁREA
RESPONSÁVEL

CONTROLE SOCIAL

8. Fortalecer a gestão democrática com a realização de conferências e outros fóruns de participação social.
Como forma de garantir que as atividades do controle social sejam disseminadas e que haja troca de experiências serão realizadas reuniões
descentralizadas, participação em fóruns temáticos da CIST.

METAS QUADRIENAIS DO PES

Realizar 4 fóruns temáticos em Saúde do
Trabalhador nas macrorregiões de saúde,
garantindo a participação das GERES e dos
CMS
Realizar 30 oficinas regionais de saúde do
trabalhador em todos os municípios sedes de
unidades sentinelas garantindo a participação
das GERES e dos CMS da abrangências
Realizar 1 Conferência Estadual de Saúde
Realizar 4 Conferências temáticas
Realizar 8 reuniões do CES descentralizada
por macrorregiões

RESULTADOS ESPERADOS

SECRETARIA
EXECUTIVA/ÁREA
RESPONSÁVEL

4 Fóruns temáticos realizados nas macrorregiões com a
participação das GERES e dos CMS

CONTROLE SOCIAL

Realizar as oficinas nos 30 municípios e suas respectivas
abrangências

CONTROLE SOCIAL

Conferência de Saúde realizada

CONTROLE SOCIAL

4 Conferências Temáticas realizadas
8 reuniões do CES descentralizadas por macrorregiões
realizadas

CONTROLE SOCIAL
CONTROLE SOCIAL

174

PLANO ESTADUAL DE SAÚDE – MAPA DA ESTRATÉGIA DA SES/PE

METAS QUADRIENAIS DO PES

Realizar 4 plenárias estaduais de
conselheiros de saúde
Realizar 1 fórum dos conselhos de saúde
estaduais e das capitais do nordeste sediado
em Pernambuco
Realizar 3 seminários anuais em saúde
mental, saúde ambiental e saúde do
trabalhador
Participar no mínimo de 1 evento
internacional por ano
Implantar e implementar as 40 CISTMunicipais em todos os municipios sede dos
CEREST-Estadual e Regionais e suas
abrangências
Divulgar 100% das atividades, eventos e
ações do CES
Promover junto ao MPPE 03 audiências
públicas (quadrimestral) para prestação de
contas da gestão pública da saúde conforme
Decreto nº 7508/11
Elaborar e executar um plano de divulgação
da carta dos direitos dos usuários em todas
as unidades de saúde do estado
Realizar 04 Seminários Estaduais sobre
Comunicação Social para o Controle Social

RESULTADOS ESPERADOS

SECRETARIA
EXECUTIVA/ÁREA
RESPONSÁVEL

4 plenárias estaduais de conselheiros de saúde realizadas

CONTROLE SOCIAL

CES participando da construção e desenvolvimento do
fórum dos conselhos de saúde estaduais e das capitais do
nordeste

CONTROLE SOCIAL

Seminários em saúde mental, saúde ambiental e saúde do
trabalhador realizados anualmente

CONTROLE SOCIAL

CES participando de conferências e eventos internacionais

CONTROLE SOCIAL

CIST-Municipais implantadas e funcionando nos 184
municípios e no Distrito Estadual de Fernando de Noronha

CONTROLE SOCIAL

Criar junto a Secretaria de imprensa da SES a divulgação e
publicização das ações e eventos do CES nos veículos de
comunicação de massa para fomentar a sociedade sobre a
importância e o papel do CES, das atividades, eventos e
deliberações

CONTROLE SOCIAL

Cumprimento da legislação do SUS vigente, garantindo a
transparência e prestação de contas da gestão pública para
a sociedade

CONTROLE SOCIAL

Contribuir com a conscientização da sociedade sobre os
seus direitos enquanto usuários do SUS

CONTROLE SOCIAL

Seminários realizados

CONTROLE SOCIAL
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METAS QUADRIENAIS DO PES

Realizar 04 audiências públicas na alepe,
para analisar os EIA/RIMA das indústrias
instaladas conforme legislação vigente

Confeccionar 400.000 cartilhas sobre o
Controle Social e a importância dos
conselhos de saúde com linguagem popular
Confeccionar 400.000 cartilhas sobre
Seguridade Social e a realização de uma
campanha de divulgação sobre esta temática
Realizar reuniões trimestrais a cada ano do
CES com os conselhos de saúde municipais,
distritais e locais para monitoramento das
unidades de saúde atualmente gerenciadas
por OS
Realizar 12 Oficinas Regionais de
Comunicação Social, Tecnologia e
Informação em Saúde
Realizar 12 oficinas Regionais de Orçamento
e Finanças para o Controle Social
Realizar 2 Fóruns de Conselheiros de Saúde
de Pernambuco
Realizar o 2º Fórum de Secretarias
Executivas de Conselhos de Saúde de
Pernambuco

RESULTADOS ESPERADOS

SECRETARIA
EXECUTIVA/ÁREA
RESPONSÁVEL

Acompanhamento do CES e demais órgãos competentes, o
processo de implantação de novos arranjos produtivos, o
estudo do impacto no meio ambiente (EIA) e o relatório do
CONTROLE SOCIAL
impacto no meio ambiente (RIMA) para o conhecimento de
toda a população desses impactos na saúde (adoecimento e
acidentes) e no meio ambiente, conforme legislação em
vigente
Necessidade de maior informação para a sociedade sobre a
CONTROLE SOCIAL
importância e papel do CES, das atividades, eventos e
deliberações do CES
Divulgar a Seguridade Social, esclarecendo aos usuários
CONTROLE SOCIAL
sobre o acesso, os direitos e os serviços prestados pela
Saúde, Assistência Social e Previdência
Desenvolver e articular ações conjuntas entre as diversas
instâncias do controle social nos territórios das unidades de
saúde gestadas por OS

CONTROLE SOCIAL

Oficinas realizadas

CONTROLE SOCIAL

Oficinas regionais realizadas

CONTROLE SOCIAL

Fóruns de Conselheiros de Saúde realizados

CONTROLE SOCIAL

Fóruns de Secretarias Executivas de Conselhos de Saúde
realizados

CONTROLE SOCIAL
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METAS QUADRIENAIS DO PES

Realizar 1 Seminário Estadual sobre a
Política Nacional de Atenção a Saúde LGBT

RESULTADOS ESPERADOS

Seminário Estadual realizado

SECRETARIA
EXECUTIVA/ÁREA
RESPONSÁVEL
CONTROLE SOCIAL

O atual modelo de gestão tem como uma de suas características o desenvolvimento de trabalhos e ações intersetoriais. Assim sendo, a SES
participa desta referência de gestão, assegurando a execução de ações a ela concernentes para o bom andamento do que foi planejado.
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
1. Participar do Programa Chapéu de Palha
Programa Estadual que visa desenvolver e executar políticas de atenção básica em saúde. Para os próximos 4 anos será dada ênfase à
saúde do homem, do trabalhador, mental e outras para as equipes de saúde da família dos municípios da Zona da Mata, RMR pólo de
fruticultura irrigada do Vale do Médio São Francisco e do Pólo Gesseiro do Araripe, cobertos pelo Programa Chapéu de Palha.
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METAS QUADRIENAIS DO PES

Realizar 200 capacitações (cursos) nas áreas
de Saúde do Homem, do trabalhador, mental
e outras para as equipes de saúde da família
dos municípios da Zona da Mata, RMR pólo
de Fruticultura Irrigada, Pesca Artesanal
cobertos pelo Programa Chapéu de Palha

RESULTADOS ESPERADOS

200 capacitações realizadas para as equipes de saúde da
família pelo Programa Chapéu de Palha

SECRETARIA
EXECUTIVA/ÁREA
RESPONSÁVEL

SECRETARIA EXECUTIVA DE
ATENÇÃO A SAÚDE

2. Ampliar e Fortalecer o Programa Mãe Coruja
Programa Estadual que visa garantir atenção integral às gestantes, aos seus filhos e famílias, através de ações articuladas no campo da
saúde, educação, desenvolvimento e assistência social. Assim sendo, deve-se fortalecer as oficinas em Educação Alimentar e Nutricional com
ênfase no aleitamento materno, alimentação complementar saudável, educação e recuperação nutricional, bem como os processos de
alfabetização, letramento e elevação da escolaridade às gestantes garantindo o exercício da cidadania e inserção no mercado de trabalho.
Para os próximos 4 anos a ênfase será dada na ampliação do Programa para 8 novos municípios e a implementação de 14 novos Cantos Mãe
Coruja no Estado.
METAS QUADRIENAIS DO PES
Monitorar 100% das gestantes e crianças
cadastradas no Programa Mãe Coruja
Mobilizar 100% dos gestores municipais
Estruturar os 117 Cantos Mãe Coruja

RESULTADOS ESPERADOS

SECRETARIA EXECUTIVA/ÁREA
RESPONSÁVEL

Gestantes e crianças cadastradas no Programa Mãe Coruja SECRETARIA EXECUTIVA DE
ATENÇÃO A SAÚDE
100% monitoradas
SECRETARIA EXECUTIVA DE
100% dos gestores municipais mobilizados
ATENÇÃO A SAÚDE
SECRETARIA EXECUTIVA DE
117 Cantos Mãe Coruja estruturados
ATENÇÃO A SAÚDE
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METAS QUADRIENAIS DO PES
Implantar o programa em 8 novos municípios
(Casinhas, Condado, São Vicente Férrer,
Jaqueira, Riacho das Almas, Mirandiba,
Terra Nova, Iguaraci) e implementar o
programa em 9 municípios( Palmares, Belo
Jardim, Garanhuns , Arcoverde, Buíque,
Petrolina, Araripina, Serra Talhada e
Ouricuri) com 14 novos Cantos Mãe Coruja
Vincular 100% das gestantes cadastradas no
Programa Mãe Coruja à rede de assistência
materna infantil
Implementar comitês regionais do Programa
Mãe Coruja
Implementar o monitoramento de 100% das
ações do Programa no território municipal
Monitorar as reuniões semanais do comitê de
assessoramento
Capacitar os profissionais dos novos Cantos
Mãe Coruja, gestores, sociedade civil
organizada, técnicos das 08 secretarias
municipais e PSF no protocolo operacional
do Programa
Realizar estudo anual do comportamento da
mortalidade infantil nos 103 municípios do
Programa

RESULTADOS ESPERADOS

8 novos municípios com o Programa implantado e 9 com o
Programa implementado

SECRETARIA EXECUTIVA/ÁREA
RESPONSÁVEL

SECRETARIA EXECUTIVA DE
ATENÇÃO A SAÚDE

100% das gestantes cadastradas no Programa vinculadas a SECRETARIA EXECUTIVA DE
ATENÇÃO A SAÚDE
rede materna infantil
SECRETARIA EXECUTIVA DE
ATENÇÃO A SAÚDE
SECRETARIA EXECUTIVA DE
100% das ações de monitoramento do Programa
ATENÇÃO A SAÚDE
implantado
100% das reuniões semanais no comitê de assessoramento SECRETARIA EXECUTIVA DE
ATENÇÃO A SAÚDE
monitoradas
Comitês regionais do Programa implementados

Profissionais dos novos Cantos Mãe Coruja, gestores,
sociedade civil organizada, técnicos das 08 secretarias
municipais e PSF no protocolo operacional do Programa
capacitados

SECRETARIA EXECUTIVA DE
ATENÇÃO A SAÚDE

Estudo do comportamento da mortalidade infantil realizado
nos municípios do Programa

SECRETARIA EXECUTIVA DE
ATENÇÃO A SAÚDE
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3. Implantar as ações do Plano Estadual de Enfrentamento ao Crack e outras drogas
Dentre as ações do Plano está a garantia de atendimento especializado aos usuários de crack e outras drogas e seus familiares que se
encontram em situação de vulnerabilidade e/ou risco social, como também expandir ações de prevenção ao uso e ao tráfico de drogas para
população pernambucana. Neste sentido, serão ofertadas capacitações aos profissionais das grandes emergências hospitalares para o
atendimento aos usuários de crack e outras drogas.

METAS QUADRIENAIS DO PES

Capacitar os profissionais das grandes
emergências para o atendimento aos
usuários de Crack e outras drogas junto a
DGES e GASAM dando ênfase ao
atendimento humanizado e necessidades da
população

RESULTADOS ESPERADOS

Profissionais dos grandes hospitais capacitados e aptos
para atender a essa demanda

SECRETARIA EXECUTIVA/ÁREA
RESPONSÁVEL

SECRETARIA EXECUTIVA DE
ATENÇÃO A SAÚDE

16 municípios com leitos integrais habilitados para a
desintoxicação notificando as intoxicações por crack.
Implantar a notificação de intoxicação por
crack e outras drogas (intoxicação exógena)
em unidades de Saúde de 16 municípios
prioritários

A implantação ocorrerá nos municípios com hospitais que
SECRETARIA EXECUTIVA DE
possuam leitos habilitados para desintoxicação.
VIGILÂNCIA EM SAÚDE
Os municípios com leitos já habilitados são: Paulista,
Recife, Vitória de Santo Antão, Goiana, Limoeiro, Garanhus,
Salgueiro, Ouricuri, Afogados da ingazeira.
Em fase de habilitação: Arcoverde, Serra Talhada,
Jaboatão, Fernando de Noronha.
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4. Participar das etapas de construção da arena da copa de 2014 e do projeto de prevenção de acidentes com moto
No que compete à saúde, trabalha-se com a redução em 80% no número de acidentes envolvendo os trabalhadores da construção civil e de
acidentes com motos.
METAS QUADRIENAIS DO PES

Reduzir em 80% o número de acidentes
envolvendo os trabalhadores da construção
civil e de acidentes com motos

RESULTADOS ESPERADOS

Número de acidentes envolvendo os trabalhadores da
construção civil e de acidentes com motos reduzidos 80%

SECRETARIA EXECUTIVA/ÁREA
RESPONSÁVEL
SECRETARIA EXECUTIVA DE
ATENÇÃO A SAÚDE

5. Implantar as ações de Saúde estruturadoras para a Copa 2014
A Copa é um evento que agregará milhares de pessoas no Estado. A Saúde participará de forma a contribuir com a prevenção e disseminação
de agravos inusitados. Compete à SES ainda implantar o Acolhimento com Classificação de Risco nos Hospitais de Alta Complexidade e nos
Hospitais Regionais. Capacitar a equipe destes Hospitais em idiomas e Libras e elaborar um plano para acidentes com múltiplas vítimas.

METAS QUADRIENAIS DO PES
Implantar o Acolhimento com Classificação
de Risco nos hospitais de alta complexidade
e nos hospitais regionais

RESULTADOS ESPERADOS

Acolhimento com Classificação de Risco implantado
objetivando organização e resolutividade nas emergências

Elaborar o Plano de Acidentes com Múltiplas
Plano de Catástrofe implantado no estado de PE
Vítimas

SECRETARIA EXECUTIVA/ÁREA
RESPONSÁVEL
SECRETARIA EXECUTIVA DE
ATENÇÃO A SAÚDE
SECRETARIA EXECUTIVA DE
ATENÇÃO A SAÚDE
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METAS QUADRIENAIS DO PES

RESULTADOS ESPERADOS

SECRETARIA EXECUTIVA/ÁREA
RESPONSÁVEL

Implantar o plano de ação da vigilância em
Saúde para a Copa 2014

Plano implantado e em execução para a Copa do Mundo
2014, na Cidade da copa e em todos os pólos festivos no
estado de Pernambuco, acompanhados pela Vigilância
Epidemiológica, Ambiental, Sanitária e LACEN para
verificação, resposta e monitoramento em tempo oportuno
e com ações adequadas

SECRETARIA EXECUTIVA DE
VIGILÂNCIA EM SAÚDE

Capacitar os profissionais das grandes
emergências HR, HOF, HAM, HBL, HGV,
HRA e HCP em LIBRAS e idioma junto a
DGES

Profissionais dos grandes hospitais capacitados e aptos
para atender a essa demanda

SECRETARIA EXECUTIVA DE
ATENÇÃO A SAÚDE

6. Implantar ações de Saúde do Trabalhador nos pólos macroeconômicos e industriais
Objetivo visa atuar com outros setores do governo para a redução de acidentes nestes pólos em 70%.
METAS QUADRIENAIS DO PES

Reduzir em 70% o número de acidentes nos
pólos macroeconômicos e industriais

RESULTADOS ESPERADOS

SECRETARIA EXECUTIVA/ÁREA
RESPONSÁVEL

Número de acidentes no pólo industrial de Suape reduzidos SECRETARIA EXECUTIVA DE
ATENÇÃO A SAÚDE
70%
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7. Apoiar implementação do Plano de apoio à Saude da Mulher Negra com a Saúde da Mulher junto à Secretaria Especial da
Mulher
Ação em parceria com a Secretaria da Mulher, tendo como ênfase as doenças prevalentes na população feminina negra.
METAS QUADRIENAIS DO PES
Implantar Plano de apoio à Saude da Mulher
Negra com ênfase nas doenças prevalentes
da raça

RESULTADOS ESPERADOS

Ações do Plano de Atenção Integral à Saúde da Mulher
Negra executadas

SECRETARIA EXECUTIVA/ÁREA
RESPONSÁVEL
SECRETARIA EXECUTIVA DE
ATENÇÃO A SAÚDE

8. Implantar Comitê Estadual de Mortalidade Ocupacional, conforme resolução aprovada na 7ª Conferencia Estadual de Saúde
No que compete à SES, será criado o Comitê de Investigação de Mortalidade por Acidentes de Trabalho Graves e Fatais.

METAS QUADRIENAIS DO PES

Criar Comitê de Investigação de Mortalidade
por Acidentes de Trabalho Graves e Fatais

RESULTADOS ESPERADOS

Comitê de Investigação de Mortalidade por Acidentes de
Trabalho Graves e Fatais criado

SECRETARIA EXECUTIVA/ÁREA
RESPONSÁVEL
SECRETARIA EXECUTIVA DE
ATENÇÃO A SAÚDE

9. Elaborar projeto para as áreas de uso de agrotóxico no estado
O Objetivo tem a finalidade de reduzir os indicadores de saúde pelo uso e abuso de agrotóxicos.
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METAS QUADRIENAIS DO PES

Reduzir em 70% os indicadores de saúde, no
meio ambiente, na saúde do trabalhador e da
população pelos agrotóxicos

RESULTADOS ESPERADOS

Redução em 70% dos indicadores de saúde, no meio
ambiente, na saúde do trabalhador e da população pelos
agrotóxicos

SECRETARIA EXECUTIVA/ÁREA
RESPONSÁVEL

SECRETARIA EXECUTIVA DE
ATENÇÃO A SAÚDE

10. Participar do Plano Estadual de Enfrentamento aos Acidentes de Moto
Dentre os óbitos por causas externas os acidentes de moto estão entre as principais causas de morte e internação. Assim, é estratégico
ampliar o número de unidades sentinelas de informação sobre acidentes de transporte (USIATT).

METAS QUADRIENAIS DO PES

Qualificar e ampliar para 21 o número de
Unidades Sentinelas de Informação sobre
Acidentes de Transporte Terrestre (USIATT)

RESULTADOS ESPERADOS

Sistema de notificação implantado nas unidades sentinelas
produzindo informações que subsidiem o comitê estadual no
enfrentamento aos acidentes de moto

SECRETARIA
EXECUTIVA/ÁREA
RESPONSÁVEL
SECRETARIA EXECUTIVA DE
VIGILÂNCIA EM SAÚDE
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5

MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DO PES 2012-2015

A programação, o monitoramento e a avaliação são momentos importantes de um
processo de planejamento. Devem ser sistemáticos, contínuos e dispor de ferramentas
específicas que subsidiem os técnicos e a sociedade para a sua consecução. São de
natureza operacional (produtos, resultados e impactos alcançados) e financeira
(receitas e despesas realizadas).
O processo de planejamento e orçamento do SUS está definido na Lei n 8.080, de
19 de setembro de 1990, recentemente regulamentado pelo Decreto nº 7.508 de 28 de
junho de 2011. É através desse processo que a cada quatro anos se compatibilizam
as necessidades da política de saúde com a disponibilidade de recursos através de
dos Planos de Saúde e Programações Anuais de Saúde.
Os Planos Estaduais são ferramentas de gestão e devem ser elaborados de forma
integrada, flexível e adaptável às mudanças requeridas pela realidade com o intuito de
conduzir as mais diversas ações e serviços de saúde.
Anualmente, os planos de saúde têm as suas intenções traduzidas por meio das
Programações Anuais de Saúde que dão conseqüência prática aos mesmos, sendo
detalhadas as ações, os recursos financeiros, as metas e os indicadores que passam
por uma nova análise situacional e são adequadas às novas necessidades.
No âmbito regional, a Programação Geral das Ações e Serviços de Saúde, define
os quantitativos físicos e financeiros das ações e serviços de saúde a serem
desenvolvidos no âmbito regional, por negociação e pactuação entre os gestores
através das Comissões Intergestores Regionais (CIR), coordenada pela Secretaria
Estadual de Saúde e pactuada na Comissão Intergestores Bipartite.
Um importante instrumento de acompanhamento e monitoramento do SUS é o
Relatório Anual de Gestão (RAG) que apresenta os resultados alcançados com a
execução da Programação Anual de Saúde, apurados com base no conjunto de
ações, metas e indicadores tem caráter analítico/indicativo. Ao final do período de
vigência do Plano de Saúde, subsidia seu processo de avaliação de modo possibilitar
a elaboração de um novo Plano. Deve ser claro, objetivo, transparente e expressar a
participação democrática e permitir a realimentação do processo de planejamento,
orientando eventuais redirecionamentos que se fizerem necessários. Reflete ainda os
resultados dos compromissos e responsabilidades assumidos pelo Estado no Contrato
Organizativo da Ação Pública da Saúde (COAP), firmado em cada região de saúde do
Estado.
O MS desenvolveu o Sistema de Apoio à Construção do Relatório de Gestão do
SUS (SARGSUS) com o objetivo de apoiar os gestores na elaboração e envio do RAG
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de forma mais ágil aos Conselhos de Saúde. É uma ferramenta eletrônica de gestão
que qualifica os processos e práticas de monitoramento e avaliação da gestão. Nela,
são armazenadas e disponibilizadas informações estratégicas como forma de dar
transparência à gestão conforme previsto na Lei Complementar (LC) nº 141 de 13 de
janeiro de 2012.
A LC nº 141/2012 prevê também a transparência e a visibilidade através da
Prestação de Contas.

São preconizados três relatórios quadrimestrais constando

informações referentes ao montante e a fonte dos recursos aplicados no período; as
auditorias que foram realizadas ou em fase de execução no período e suas
recomendações e determinações; bem como, a oferta e produção de serviços públicos
na rede assistencial própria, contratada e conveniada, analisando esses dados com os
indicadores de saúde da população em seu âmbito de atuação.
Por outro lado, o processo de monitoramento e avaliação da Gestão do SUS em
Pernambuco tem sido desenvolvido também por meio de estratégias importantes e
inovadoras. Em 2009, o Governo Estadual lançou o Modelo Integrado de Gestão do
Poder Executivo do Estado de Pernambuco, através da Lei Complementar nº 141 de
03 de setembro de 2009 que vinha sendo gestado e aprimorado desde 2007. Esse
modelo prevê a organização sistêmica das funções relacionadas com os instrumentos
formais de planejamento e ferramentas de gestão adotadas pela Administração
Pública Estadual.
Dentre as ferramentas inovadoras de gestão utilizadas pelo Estado destacam-se
os Pactos de Resultados, são pactuações realizadas entre o Núcleo de Gestão com
setores específicos do governo, como por exemplo, saúde, educação, segurança
pública e outros.
Enquanto ferramenta que orienta a gestão por resultado, o Pacto pela Saúde de
Pernambuco busca a garantia da execução de metas prioritárias ano a ano, visando o
cumprimento de diretrizes, medidas e dos planos governamentais. Está estruturado a
partir de um marco lógico que tem como principal objetivo a redução dos óbitos por
causas evitáveis no estado. Para isso, foram propostas ações em três dimensões de
atuação e os resultados esperados:
1. Apoio aos municípios para a melhoria da atenção primária e promoção à
saúde;
2. Ações de melhoria dos processos com foco na regionalização;
3. Ampliação do acesso e da melhoria do desempenho dos hospitais.
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Apuração dos resultados alcançados em cada nível é realizada através de
indicadores específicos, sendo um indicador síntese, que é a taxa por mortes
evitáveis, para acompanhamento do objetivo principal; nove indicadores de processo
para o acompanhamento dos resultados das ações com foco nos municípios e regiões
de saúde; e cinco indicadores de processo para o acompanhamento das ações
voltadas para os hospitais.
Periodicamente, são realizadas reuniões entre a Secretaria de Saúde e o Núcleo
de Gestão do Governo, onde são acompanhadas as ações propostas e a situação dos
indicadores.
Embora se disponha de diversos instrumentos que subsidiam o monitoramento e
a avaliação das ações e serviços de saúde que compõem o Plano, percebe-se, ainda
a necessidade de institucionalizar e aumentar a capacidade técnica em avaliação em
saúde a fim de atender as exigências de financiamento interno e externo e
dimensionar os ajustes necessários baseados em evidencias.
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ANEXO I
RECOMENDAÇÕES DO CES PARA O PES 2012-2015 NA DIRETRIZ DE
FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL

Manter e ampliar a assessoria técnica para o CES nas áreas de Comunicação,
Jurídica e Contábil;
Estimular a participação dos representantes do COSEMS nas reuniões do
CES;
Defender que a gestão e gerência das unidades do SUS sejam públicas;
Adequar a lei e regimento dos conselhos de saúde segundo a resolução
333/2003;
Inserir na lei do conselho artigos que regulamentem a criação, implementação,
funcionamento e financiamento dos conselhos locais de saúde;
Promover uma ampla transparência e legitimidade no processo eleitoral e das
representações do controle social, recomendando o acompanhamento do
Ministério Público de Pernambuco;
Divulgar a prestação de contas quadrimestral da SES no site oficial da SES,
com o intuito de fornecer maior transparência das contas públicas para a
sociedade;
Divulgar na página da internet do Conselho Estadual de Saúde (CES-PE) e da
SES as datas, horários e pautas dos plenos ordinários e extraordinários, além
das deliberações encaminhamentos registrados em atas e resoluções, no
prazo de 40 dias úteis, visando ampliar a comunicação com a sociedade;
Que o CES e os CMS insiram nos seus respectivos Planos de Saúde as
propostas aprovadas nas conferências de saúde e temáticas de saúde.
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