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"Talvez seja, hoje, o momento em que, no mundo todo, as
sociedades estão se movimentando e no Brasil as pessoas
que querem defender o seu direito à saúde tenham outra
forma de investir na defesa desse direito que não seja
apenas de braços cruzados esperando que o governo faça.
Ou se vai à luta para poder modificar com relação de
forças no sentido de um sistema de saúde público e digno
para todos, ou vamos pegar apenas as migalhas do que
sobrarem dos orçamentos que não foram pagos aos
bancos. Com isso manteremos um SUS pobre, para pobres,
e complementar à iniciativa privada, e não o contrário."

Jairnilson Silva Paim - Doutor em Saúde Pública pela UFBA
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Introdução

Á Secretaria Municipal de Saúde do Município de Riacho de Santana apresenta o

Relatório Anual de Gestão do exercício de 2015. Este foi elaborado conforme relatórios

setoriais dos serviços de saúde do município, bem como o Plano Municipal de Saúde 2014-

2017.

O relatório contém informações sobre o desenvolvimento do serviço de saúde

resultante de ações de saúde incluindo aquelas prestadas diretamente à população e as para

promoção de saúde e prevenção de agravos. Estão apresentados os dados quantitativos de

produção de serviços assistenciais à população em atenção básica realizados nas unidades

municipais de atenção básica de saúde, serviços de média complexidade municipais e dos

demais prestadores do SUS e atenção hospitalar em média e alta complexidade

O Relatório Anual de Gestão é o instrumento da gestão do SUS, regulamentado pelo

item IV, do art. 4°, da Lei 8.142/1990, e pela Lei Complementar 141/2012, utilizado para

comprovação da aplicação dos recursos, apresentando os resultados alcançados com a

execução da Programação Anual de Saúde (PÁS). E, portanto, importante para orientar a

elaboração da nova programação anual, bem como apontar ajustes, que se façam necessários,

no Plano de Saúde. Torna-se, assim, a principal ferramenta para subsidiar o processo de

monitoramento e avaliação da gestão do Sistema Único de Saúde no âmbito Municipal,

Estadual, no Distrito Federal e União.

De acordo com a Lei Complementar N° 141, de 13 de Janeiro de 2012 os municípios

deverão comprovai" a observância do disposto no art. 36 mediante o envio de Relatório Anual

de Gestão ao respectivo Conselho Municipal de Saúde, até o dia 30 de março do ano seguinte

ao ano da execução financeira, cabendo ao Conselho emitir parecer conclusivo por meio do

SARGSUS, sobre o cumprimento ou não das normas estabelecidas nesta Lei Complementar,

ao qual será dada ampla divulgação, inclusive em meios eletrônicos de acesso público, sem

prejuízo do disposto nos artigos 56 e 57 da Lei Complementam0 101, de 04 de maio de 2000.
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1. Análise Situacional

1.1.Condições de saúde

1.1.1.Caracterização do município

Riacho de Santana localiza-se na Região Sudoeste da Bahia, na Microrregião de

Guanambi e na Mesorregião do Centro-Sul Baiano. Está a 720Km de Salvador, capital baiana.

Limita-se ao norte com o município de Macaúbas, ao sul com Palmas de Monte Alto, a oeste

com Bom Jesus da Lapa e a leste com Igaporã e Matina. Está a 627 metros acima do nível do

mar, chegando até 1200 metros de altitude na região da Serra Geral. Possui uma área segundo

o IBGE de 2.582,401 Km2, uma população estimada em 2014 de 35.819 habitantes e uma

densidade demográfica de 11,87 hab./Km2. Possui as seguintes coordenadas geográficas:

13°36'32" de Latitude Sul e 42°56'20" de Longitude Oeste.
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1.1.2.Panorama Demográfico

Mais de 100 anos
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l.l.l.l.Análise e considerações sobre os dados demográficos:

Em relação à pirâmide demográfica, o município apresenta uma população em

transição., com base da pirâmide em processo de estreitamento e centro em processo de

crescimento, com predominância de uma população economicamente ativa, diminuição da

taxa de natalidade e crescente aumento na expectativa de vida, o que pode ser justificado

pelas políticas de promoção à saúde implantada no município, melhorando a qualidade da

assistência à saúde e colaborando para controle da taxa de natalidade e aumento da

expectativa de vida da população. A população masculina (l 5.594) é discretamente maior que

a população feminina (15.052).

1.1.1.2. Clima

O clima característico é o semi-árido, variando de subúmido a seco. Possui elevadas

temperaturas durante o ano todo. Entre os meses de junho e agosto são registradas as menores

temperaturas, com dias quentes, passando dos 30°C e madrugadas frias com média de 15°C. O

período de chuva está compreendido entre os meses de outubro a março

1.1.1.3. Vegetação

A área do município de Riacho de Santana reveste-se em parte de floresta estacionai

decidual, caatinga, floresta estacionai, serrado, arbóreo aberto, sem floresta de galeria.

1.1.1.4. Hidrografia
A hidrografia do município é muito rica, principalmente na Região da Serra Geral. São

mais de 70 nascentes catalogadas pelo Grupo Zabelê (Grupo de estudos do município, cuja

linha de pesquisa é voltada para a proteção e conservação do meio ambiente local), dando

origem a vários rios. Pouco mais de 25 cachoeiras também já foram catalogadas, algumas

possuem mais de 80 metros de queda d'água, dando um espetáculo de beleza e exuberância.

Os principais rios genuinamente riachenses são os Rios Santana e Boqueirão, ambos nascem

na Serra Geral. As principais barragens são as da Santana e a do Girai, além de outras como a

barragem do Pau Preto, da Mata, Santaninha etc. Vale ressaltar que a Bacia Hidrográfica do

São Francisco também banha o município.
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1.1.3 Morbidade
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1.1.4 Mortalidade
gn&ss: Jtn-Otf/2011

tabulação da varia','*! conteúdo

Filtros

- SeleçÕes

..Ordenação

J-Widpc: Í52^3 &

@ Oro. Normal Q CrescaiK
.. Capéub CIMO ;

[V] Tocos

PT]!. Atirmas cbènçss infecciosas = p=r=

[V]íí. Nttopbâíss (nnr.ores)

[V] J i!. Doenças sançue óVçIos hsni=: È tr

[VJiV. Doenças =ncccrirê5

Jy] iX. Doerças co 53=reJ

[y]X. Doenças co =p=;errjO respístòrb

[7] Xi. Doença; co spsi~sx> ciçêsãvo

"̂  "~ 'laíssacl^c arxrm ~xi

•-VK rã r.*3ri-a;
Conteúdo: T=>2 nwa=5c=c'e LrJ

7000

3JOO

4000

1000 ^

• • • • ••
fi fl*l **^B** ^̂ ^B ^̂ Ml ^̂ ^H ^^^V ^̂ ^H

f I i i i5 c •" Ç ? *

S i | 1 1 s
= s 8 Í 1 P o
R| I í IS

|s : || |1 « s
1 s í I 1a í c. o

í ° ys ^ x

tt* 'X'k^

-\ Y

l S 5f 1 i^ .â V Q 1t
O B J? Q• e á 5

I i 1
5 —

*

nj
_j

+
Fonte: «wstertoflaSa&te- Sistema ae inform-acàei HMoftatores do SUS fSlH/SUSl



Prefeitura deL ff ff f ff PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA-BA
RIACHO DE SANTANA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

r RELATÓRIO ANUAL DE GESTÃO 2015

Na análise dos gráficos é possível inferir que no retrato epidemiológico do município de

Riacho de Santana as causas mais frequentes de morbidade diferem das causas mais frequentes de

mortalidade. Verifica-se que a principal causa de óbito na população em geral é Transtornos

Mentais e comportamentaís, seguido das doenças do aparelho circulatório principalmente na

população idosa, influenciada pela presença de co-morbidades, como hipertensão e diabetes neste

grupo etário. No entanto, no ranking das morbidades hospitalares as doenças do aparelho

respiratório possuem maior destaque, segundo lugar, e atinge principalmente os extremos de faixa

etária, primeira infância e idosos, quando a gripe e o resfriado são de maior gravidade. O serviço de

obstetrícia é o responsável pelo maior número de internações do Hospital Municipal Amália

Coutinho, por ser também Maternidade.

Em terceiro lugar aparecem as doenças infecciosas e parasitárias que acometem todas as

faixas etárias, porém são mais frequentes na faixa etária de 01 a 04 anos, período de grande

importância no crescimento e desenvolvimento da criança, marcado pelo início da vida escolar e

consequente crescimento da exposição a agentes infectocontagiosos. Apesar do decréscimo dos

casos destas doenças verificado no espaço nacional, ainda são realidades nos município, que

apresenta uma população com serviços de saneamento básico ineficientes. Entre essa população, em

nosso município, parte do lixo é jogada a céu aberto (21,33%), e a outra é queimada ou enterrada

(19,01%). Quanto ao destino das fezes, a fossa séptica é a mais utilizada no município (70,72%),

seguida pelo destino aberto (24,14%). Não há esgotamento sanitário no município. Quanto ao

tratamento da água, 83,91% é filtrada, 4,21% é clorada, 1,29% é fervida e 10,59% não possuem

tratamento algum.

As doenças do aparelho digestivo, lesões/envenenamentos e causas externas também

tiveram destaque. As primeiras estão ligadas a hábitos de vida prejudiciais à saúde, como,

sedentarismo, alcoolismo, dieta hipercalórica e hiperlipídica e obesidade, entre outros. Enquanto

que as causas externas estão intimamente relacionadas aos acidentes de trânsito, em especial os

m oto cie I í stic os, acometendo principalmente os homens na faixa etária de 15 a 49 anos, trazendo

impacto considerável à economia local, uma vez que atinge predominantemente a população

economicamente ativa. Destacam-se ainda as doenças do aparelho respiratório que acomete a

população acima de 50 anos e estão ligadas ao uso crónico do tabaco, condições precárias de

moradia que favorecem a disseminação do bacilo de Kock e aparecimento de outras pneumopalias.
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1.2.Determinantes e condicionantes de saúde
1.2.1.Condições de moradia e ambiente

Riacho de Santana, apesar de não ter nenhuma fábrica ou usina mineradora, já apresenta

problemas de ordem ambiental. Os tipos de poluição mais visíveis no momento estão relacionados

ao solo e à água. A degradação do solo é causada principalmente pelo cultivo inadequado das

lavouras, onde milhares de toneladas de solo são arrastadas anualmente pelas enxurradas e levadas

ao leito dos pequenos córregos e riachos causando o assoreamento dos mesmos. Este tipo de

agressão foi mais intenso durante a década de 80 em virtude do cultivo do algodão que demandava

a utilização do trator no preparo do solo. A utilização dos agrotóxicos em larga escala no mesmo

período causou um grande impacto não apenas no solo, mas na água e no ar. Com o fim do cultivo

do algodão, diminuíram as perdas de solo por erosão, porém o uso dos agrotóxicos ainda é

frequente, especialmente para o controle das ervas daninhas nas pastagens. A utilização de

herbicida para limpar as roças de pastos e as culturas monocotiledôneas como é o caso do milho e

do sorgo tornou-se uma prática muito comum. Para os agricultores, esta é a forma mais rápida e

barata de eliminar o mato que aparece em suas lavouras, não vendo nada de extraordinário ou

perigoso no veneno que hoje é conhecido por todos pelo nome de "mata mato". O único

inconveniente que eles observam em relação ao uso desse agrotóxico é que o esterco produzido por

um animal que pastou numa roça tratada com este produto não serve para o cultivo das hortaliças,

pois os resíduos aí contidos destroem o poder germinativo das sementes.

Outra prática de grande impacto ambiental que se alastrou no município, após o fim da

lavoura algodoeira, foi à extração do carvão vegetal cuja produção mensal atinge a cifra de 17 000

m3. A destruição das matas para o plantio e principalmente para o fabrico de carvão, a lavra da terra

de maneira incorreta e a aplicação indiscriminada de agrotóxicos caracterizam os principais

problemas ecológicos do meio rural do município de Riacho de Santana, mas estes problemas não

se restringem ao campo, a sede do município também padece de problemas de natureza ambiental.

Atualmente, a atividade carvoeira também está em declínio devido à redução dos lucros dos

atravessadores. Com isso, muitos produtores estão abandonando o extrativismo e procurando novas

alternativas, principalmente com a adoção de culturas adaptadas ao semi-árido nordestino, como é o

caso do sorgo, que neste último ano teve uma área de 400 ha. Destinada ao seu cultivo, com uma

produção de 252 toneladas, atingindo uma produtividade média de 630 kg/ha. Também é notável no
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município a construção de silos, capineiras e a formação de forragens para o período seco, como

palma, algaroba e outras.

Apesar da falta de dados, a apicultura vem se despontando como uma boa alternativa para a

região. Outra atividade que também não tem dados registrados, mas que se nota um grande aumento

é o cultivo de hortaliças.

A pecuária riachense, apesar da crise, passa por uma fase de transição, principalmente no

que diz respeito à melhoria do rebanho e ao manejo do mesmo, pois só no mês de maio o rebanho

bovino vacinado contra a febre aftosa foi da ordem de 42.000 cabeças, segundo dados da EBDA.

1.2.2 Aspectos Socioeconômicos

A economia de Riacho de Santana, como a da maioria dos municípios do interior baiano, é

baseada na pecuária e na agricultura de subsistência, porém a partir da década de 80 ganha uma

nova dinâmica com a introdução da lavoura do algodão, que além da variedade melhorada

geneticamente, contava com o crédito rural relativamente facilitado para grandes e médios

proprietários, chegando até mesmo a contemplar um reduzido número de pequenos produtores. A

comercialização foi beneficiada através da organização de uma cooperativa que, além de comprar o

produto dos seus associados, estabeleceu definitivamente o cumprimento da lei praticando e

exigindo o peso correto da arroba de 15 kg e não de 16 kg como era praticado até então. A pujança

da lavoura algodoeira dinamizou outros setores da economia riachense, valorizando mais outras

culturas agrícolas e a própria pecuárias.

A mandioca teve seu destaque em 1989, ano em que cultivou cerca de 3.600 ha. com uma

produção de 46.800 toneladas e produtividade média de 13 toneladas. O feijão, o milho e o arroz

tiveram seu auge em área plantada, produção e produtividade no mesmo ano em que o algodão foi

campeão (1988), registrando logo nos anos seguintes bruscas reduções (EBDA - Escritório local).

O comércio deu um grande salto, principalmente com a venda de produtos agrícolas como

máquinas, defensivos e insumos. Segundo dados da EBDA local, essa atividade envolvia em torno

de 4.000 famílias., totalizando 24.000 empregos diretos, contribuindo substancialmente para fixação

do homem no campo.
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Tudo ia muito bem até a chegada do bicudo algodoeiro que aliado à falta de uma política

agrícola adequada que decretou o fím da cotonicultura e estabeleceu um período de instabilidade

económica no município, conforme abordam em relatório os técnicos da EBDA.

O saldo desse período fértil não foi dos melhores, pois praticamente não ficou nada da riqueza

produzida pelo algodão, uma vez que não foi criada nenhuma estrutura para transformação e um

melhor aproveitamento do produto. Os terrenos ficaram erodidos e contaminados, agricultores

ficaram endividados e desmotivados, dessa forma se finda mais um ciclo agrícola regional, como

sempre aconteceu e acontece por este Brasil afora.

As principais criações do município são: bovinos, ovinos, caprinos, suínos, aves, equinos e

asininos, sendo as três primeiras de maior importância económica.

A queda na produção agropecuária registrada no decorrer da década de 90 forçou os

produtores riachenses a procurarem outra atividade que pudesse lhes proporcionar lucratividade. A

solução parecia estar na extração de carvão vegetal para alimentar a indústria metalúrgica de Minas

Gerais. Essa atividade surgiu com dinamismo, pois registrou uma produção mensal superior a

17.000 m3 de carvão, movimentando semanalmente para o seu transporte até a indústria cerca de 85

caminhões.

1.3. Acesso a ações e serviços de saúde:

1.3.1 Atenção Básica:

A Atenção Básica é o primeiro nível de atenção em saúde e se caracteriza por um conjunto

de ações de saúde, no âmbito individual e coletivo, que abrange a promoção e a proteção da saúde,

a prevenção de agravos, o diagnóstico, o tratamento, a reabilitação, a redução de danos e a

manutenção da saúde com o objetivo de desenvolver uma atenção integral que impacte

positivamente na situação de saúde das coletivídades. Este trabalho é realizado nas Unidades

Básicas de Saúde (UBS),

A Atenção Básica envolve ações que se relacionam com aspectos coleíivos e individuais e

visa resolver os problemas de saúde mais frequentes e de maior relevância para a população. Ela

deve ser a porta preferencial de entrada do cidadão no Sistema Único de Saúde- SUS, garantindo

assim o seu acesso e os princípios de universalidade, integralidade e equidade da atenção.



Prefeitura dey I f f f PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA-BA

RIACHO DE SANTANA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
ofowatíw! RELATÓRIO ANUAL DE GESTÃO 2015

É a Estratégia Saúde da Família (ESF) escolhida como reordenadora do modelo assistencial

e vem, desde 1994, consolidando-s e como ordenadora do sistema e coordenadora do cuidado, e

assim, firma-se como fundamental na estruturação das redes de atenção à saúde.

A ESF busca concretizar os princípios de integralidade, universalidade e participação social

e constituí importante pilar para a ampliação do acesso, qualificação e reorientação das práticas

sanitárias embasadas na promoção da saúde.

Rede de Serviços da Atenção Básica^

A Atenção Básica do município de Riacho de Santana está organizada da seguinte

forma:

> 01 (uma) Coordenação da Atenção Básica;

> 01 (uma) Unidade Básica de Saúde com Programa de Agentes Comunitários de Saúde

(PACS);

> 09 (nove) Unidades Básicas de Saúde com Equipe de Saúde da Família;

> 08 (Oito) Equipes de Saúde Bucal;

> 07 (Sete) Unidades de Apoio (postos satélites);

> 01 (um) Núcleo de Apoio à Saúde da Família (NASF)

Coordenação da Atenção Básica:

A Coordenação Municipal da Atenção Básica está sediada na Secretaria Municipal de

Saúde, e arualmente é formada por uma coordenadora com formação em Enfermagem.

Cobertura Equipes da Atenção Básica: 91,57

Unidades Básicas de Saúde:

O município de Riacho de Santana possui arualmente implantadas 10 (dez) Unidades

Básicas de Saúde, nove destas com Estratégia de Saúde da Família: USF Alexandrina Alves de

Oliveira, USF do Bairro Belém, USF do Mato Verde, USF do Mato Verde II, USF do Povoado

Cambaitó, USF de Botuquara, USF de Vesperína, USF Santa Rita, USF de Laguna. Já na Unidade

Básica de Saúde de Riacho de Santana, onde não há Estratégia de Saúde da Família, existem duas

Equipes de PACS, rural e urbana.



Prefeitura deL ff ff ff f PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA-BA

RIACHO DE SANTANA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
aml RELATÓRIO ANUAL DE GESTÃO 2015

Equipes de Saúde Bucal (ESB):

O município possui 08 ESB implantadas nas USF do Mato Verde, USF Mato Verde II,

Alexandrina Alves, Belém, Santa Rita, Laguna, Vesperina e Botuquara

Unidades de Apoio (Postos Satélites):

Os Postos Satélites são espaços físicos permanentes utilizados como suporte às Equipes

de Saúde da Família em localidades de difícil acesso ou rarefeitas, tendo como objetivo ampliar o

acesso às ações de saúde e qualificar o cuidado dessas populações. O município possui sete postos

satélites vinculados da seguinte forma:

> Posto da Santana - Unidade Básica de Saúde;

> Posto do Cedro - USF de Laguna;

> Posto do Agreste - USF Vesperina;

> Posto das Campinas — USF Vesperina;

> Posto das Cajazeiras — USF de Botuquara;

> Posto do Brejo - USF Santa Rita;

> Posto do Tanque do Paul - USF Cambaitó;

Sistemas de informação:

> SIAB, SISPRENÁTAL WEB, SISCAN, SIA, E-SUS, SISVAN E CNES

Ações e programas implantados:

> PMAQ — Programa de Melhoria do Acesso e Qualidade da Atenção Básica: Em 09

USF: Mato Verde, Mato Verde II, Alexandrina, Cambaitó, Botuquara, Laguna, Belém,

Vesperina e Santa Rita;

> PSE - Programa Saúde na Escola: Em todas as USF;

^ Requalifica TIBS: Continuação da reforma da USF Cambaitó e construção da sede

própria do Jardim Imperial e Santo António.
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> Telessaúde: acesso à internet através da instalação da rede pelo programa nas USF da

Santa Rita, Laguna e Mato Verde I;

> Mais Médicos: Manutenção de 02 médicos estrangeiros de nacionalidade cubana,

lotados nas USF de Vesperina e Cambaitó;

> PROVAB - Programa de Valorização dos Profissionais da Atenção Básica: com

um médico, lotado na USF da Santa Rita;

> Rede Cegonha: Implementação do programa com a implantação dos testes rápidos de

HIV e sífilis e da Triagem pré-natal em papel filtro;

*̂ Saúde Bucal: No ano de 2015 a saúde bucal contou com vários serviços ofertados,

dentre eles: atendimento clínico (extração, restauração, profilaxia, aplicação tópica de flúor,

selante.), visita domiciliar, escovaçâb dental supervisionada, realização de próteses

dentárias.

Ações realizadas no município no âmbito da Atenção Básica:

> Continuação da reforma da USF Cambaitó;

> Inauguração da sede própria da USF do Mato Verde II;

> Inicio das construções das sedes próprias das USF do Imperial e Santo António;

Proieto Glaucoma

O Projeto Glaucoma é resultado da parceria da Secretaria Municipal de Saúde com IOBA

(Instituto Oftalmológico da Bahia), via SUS (Sistema Único de Saúde), com prioridade aos

pacientes acima de 40 anos que apresentassem os critérios exigidos, tais como os casos de miopia

superior a 05 graus, cardiopatas, diabéticos, hipertensos, quem tem familiar de 1° grau com a

doença ou que já tivesse sido diagnosticado com a doença. O objetivo desta ação foi alertar à

população sobre as causas e as medidas de detecção da doença, além de tratar os casos

diagnosticados. Nos dias de atendimento são realizados o chamado teste de risco e os pacientes que

tiverem o diagnostico de glaucoma, já receberão o colírio para um período de três meses de uso, de

forma gratuita. São atendidos também os pacientes de retorno, que são reavaliados e a partir de

então mantém o tratamento ou recebem alta do mesmo.
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Em 2015 foram realizados 06 atendimentos, conforme tabela:

Riacho de Santana Atendimentos 2015
Data do
atendimento
20/01/2015
10/03/2015
16/04/2015
07/07/2015
10/09/2015
01/10/2015

Novos Gla u comatosos
78
60
60
9

39
32

Revisões
219
123
281
440

38
387

Não Glaucomatosos
173
175
189

15
157
47

Campanhas:

> Campanha Outubro Rosa

No mês de outubro, mês mundial de combate ao câncer de mama, a Secretaria Municipal de

Saúde desenvolveu juntamente com todas as Unidades de Saúde da Família/UBS palestras sobre o

tema, com entrega de panfletos e esclarecimentos sobre a doença e sua prevenção, marcação de

mamografias gratuitamente para a faixa etária preconizada pelo Ministério da Saúde e com

desconto considerável para a faixa etária fora da preconizada. A campanha foi finalizada com

mobilização na feira livre atingindo grande parte da população feminina e adesão dos profissionais

de saúde.

> Campanha Novembro Azul

No mês de novembro, a Secretaria Municipal de Saúde trabalhou o combate ao câncer de

próstata, com desenvolvimento de palestras educativas em todas as unidades da zona rural,

atendimento médico voltado para a Saúde do Homem e coleta de PSA. E na sede do município foi

realizada palestra na Câmara de Vereadores com o urologista Dr. Gabriel Neves Carneiro com

grande participação da população, principalmente masculina. Foram disponibilizadas também 32

consultas urológicas para quem tivesse indicação, durante o mês.
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> Semana do Bebé

Na semana de 26 a 30 de outubro de 2015 as unidades de saúde desenvolveram atividades

relacionadas à prevenção de acidentes domésticos na infância corno: afogamentos, queimaduras,

acidentes com eletricidade, quedas, objetos cortantes, envenenamentos e outros. Foram realizadas

palestras com pais e crianças com atividades ilustrativas, teatros, brincadeiras, distribuição de

guloseimas e brindes. Os dentistas fizeram escovação supervisionada e orientação sobre cuidados

com a saúde bucal, e os atendimentos médicos foram voltados para o público infantil.

> Participações:

• No PEAS (Programa de Educação Ambiental em Saúde), que é desenvolvido pela

Renova Energia em parceria com o Instituto Aliança e as secretarias municipais, que vem

realizando oficinas e encontros de capacitação com profissionais da Saúde, Educação, Meio

ambiente e Serviço Social, para melhorar a qualidade de vida da nossa região e reduzir os

riscos à saúde. Em 2016 começarão a montagem dos aero geradores para formação de mais

um parque eólico.

• Na Elaboração do PLHIS (Plano Local de Habitação de Interesse Social, vinculado ao

Ministério das Cidades, serão utilizados os seguintes princípios:

S Direito à moradia digna;

S Compatibilidade e integração das políticas habitacionais em todas as esferas de

governo;

S Função social de propriedade urbano;

S Questão habitacional como Política de Estado;

-S Gestão democrática com participação dos diferentes segmentos da sociedade, e

S Planejamento do desenvolvimento da cidade, da distribuição espacial da população e

das atividades económicas.
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Núcleo de Apoio à Saúde da Família (NASF):

O Núcleo de Apoio à Saúde da Família (NASF) é uma estratégia inovadora para a

atenção básica, e visa provocar a mudança na atuação dos profissionais e ampliar a abrangência e o

escopo das açÕes e sua resolutividade. No município esta estratégia foi implantada na modalidade

de NASF tipo I, que conta na composição de sua equipe com Assistente Social, Fisioterapeuta,

Educador Físico, Nutricionista e Psicólogo, além de um coordenador, atualmente com graduação

em enfermagem.

Seu objetivo principal é apoiar e ampliar as ações das equipes da Estratégia Saúde da

Família na qualificação do cuidado em saúde, a partir do processo de territorialização e

regionalização, pautado na implantação das redes e linhas de cuidado.

Os objetos de ação do NASF são as equipes de Saúde da Família/Atenção Básica, os

usuários, suas famílias e as comunidades a elas adstritas e,, são características do processo de

trabalho do NASF o cuidado compartilhado, a gestão do cuidado, e as ações de educação

permanente.
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RELATÓRIO DE PRODUÇÃO 2015
(Janeiro à Dezembro)

REUNIÃO INTERSETORIAL

REUNIÃO COM EQUIPES DE SAÚDE

DISCUSSÃO DE CASOS
(DIAGNÓSTICO DAS UNIDADES DE

SAÚDE)

VISITA DOMICILIAR

ATENDIMENTO INDIVIDUAL

ATIVTDADE COLETIVA EM SAÚDE
(PALESTRAS)

ATIVIDADE COLETIVA EM SAÚDE
(OFICINAS)

22

85

114

43

195

102

53

32

121

167

1507

2825
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Relatório de Produção do NASF
2015 (Janeiro à Dezembro)

Atívldade Coletiva (Oficinas)

Atividade Coletiva (Palestras)

Atendimento Individual

Visita Domiciliar

Discussão de Casos

Reunião com Equipes de
Saúde

Reunião Intersetorial

2825

População Assistida

Número de ativídades
realizadas

10 100 1000 10000
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1.3.2 Atenção Especializada:

1.3.2.1 Hospital Municipal e Maternidade Amália Coutinho

O Hospital Municipal e Maternidade Amália Coutinho atende casos de urgência em clínica

médica e cirúrgica, obstetrícia, cardiologia, pediatria e cirurgia geral. Oferece atendimento e

procedimentos anestesiológicos, cirúrgicos de pequeno, médio e grande porte (herniorrafia,

histerectomia, colecistectomia, colpoperineoplastia, cesariana.), com capacidade atual de 60 leitos,

dividido em Clinica médica e cirúrgica, Obstétrica, Pediátrica, Enfermaria Masculina, Enfermaria

Feminina, Emergência, Ambulatório.

Atualmente existem 23 profissionais de nível superior que formam a equipe de atendimento

do hospital. Dentre eles: Médicos (cardiologista, clínico geral, obstetra, cirurgiões, anestesistas,

ortopedista e ultra-sonografísta), Enfermeiros, bioquímicos, farmacêutico e nutricionista. Os

plantões médicos são de 24h, com 01 médico plantonistas, e 01 médico no ambulatório nos dois

períodos e 95 profissionais de nível médio que compõe a escala de enfermagem, recepção, serviços

gerais e de Rx em plantões de 12h, em forma de rodízio.

Em média, realiza-se cerca de 40 cirurgias de pequeno e médio porte e 170 internamentos

por mês, com apresentação de uma média de 176 AIH's (Autorização de Internação Hospitalar), e

4.000 atendimentos ambulatoriais mensal.

Distribuição dos Leitos:

Clínicas

Clínica Médica

Clínica Cirúrgica

Clínica Obstétrica e Ginecológica

Pediatria

Unidade de Isolamento

Total .: • '"• l:"'. ' ' ; .? : • - - : • •

N° de Leitos

27

08

08

16

01

V."- V-'^' ' • ': 60" ' '
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Faz-se necessário evidenciar que muitos dos aspectos de reestruturação administrativa

esbarram em questões legais e, entretanto, alguns avanços foram conseguidos no âmbito da gestão

hospitalar.

Natureza: Público Municipal

Subtipo: Hospital Geral e Maternidade de média complexidade

Funcionamento: Intermitente; emergência e unidade de internação 24 horas.

Finalidade: Promoção, proteção e reabilitação da saúde, pronto atendimento médico e biomédico à

população do município de Riacho de Santana.

Horário de Visitacão: Dias e horários: De Segunda-feira a Domingo das 13 às 14h.

Atendimentos realizados:

No ano de 2015 foram realizadas 297 cirurgias gerais, 200 partos normais e 78 partos

cesarianos. Quanto aos internamentos, foram contabilizados 1920 pacientes., sendo assim

distribuídos: clínica médica:885; clínica cirúrgica:294; clínica pediárrica:23; clínica obstétrica: 201;

e, por fim, no alojamento conjunto:287. Esses dados competem aos levantamentos realizados pela

CCIH até o mês de Novembro, uma vez que as competências de Dezembro serão apresentadas em

Janeiro.

CCIH (Comissão de Controle de Infecção Hospitalar)

A Comissão de Controle de Infecção Hospitalar do Hospital Municipal e Maternidade

Amália Coutinho foi organizada e implantada em Outubro de 2011. Funcionando desde então, essa

comissão tem como objetivo manter os índices de infecção relacionados aos serviços prestados em

saúde nos valores considerados aceitos pelo Ministério da Saúde.

No Hospital Municipal e Maternidade Amália Coutinho, a comissão realiza o serviço em

etapas que contemplam a vigilância epidemiológica, coleta de dados, estudo de casos e diagnóstico

de cunho clínico diferencial de infecções comunitárias e/ou nosocomiais. Após esses passos,

procede-se a tabulação dos dados e elaboração de tabelas que atualmente constam de elementos

digitais, como solicitado pelo órgão norteador do estado: a DIVISA.
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Vale lembrar que o trabalho de controle não envolve apenas a comissão, mas toda equipe do

hospital. Feitas essas considerações, esta breve explanação passaremos a descrever e comentar

sobre a composição da CCIH, bem como expor os eventos infecciosos relacionados ao serviço de

saúde prestado no ambiente do Hospital Municipal e Maternidade Amália Coutinho de Riacho de

Santana - Bahia durante o ano de 2015 através das tabelas auto-explicativas, as mesmas usadas na

transmissão dos números para o banco de dados da Secretaria de Saúde do Estado da Bahia.

Seguem nas próximas páginas as tabelas contendo os dados de IH's observados durante o ano de

2015.



Prefeitura de

RIACHO DE SANTANA
O $overno m o hovo mrí

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA-BA

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

RELATÓRIO ANUAL DE GESTÃO 2015

TABELA 01: DENOMINADORES DE IRAS DO HMMAC POR ESPECIALIDADE CLINICA

CONSOLIDADO ANUAL:

UND.

DE

INTERN.

CL. Médica

CL. Cir.

CL. Ped.

CL. Obst.

A l oj. Co n j.

TOTAL

Pct/dia

3287

624

838

291

469

5509

Saídas

885

294

253

201

287

1920

Letalidade

N°

7

0

0

0

0

7

%

30,43

0,00

0,00

0,00

0,00

23,33

PIH

N°

23

1

4

1

1

30

%

2,60

0,34

1,58

0,50

0,35

1,56

Total de
IH

N°

23

1

4

1

1

30

%

2,60

0,34

1,58

0,50

0,35

1,56

Dens.
Inc.
I.H

%

7

0

0

0

0

5,45

IPCS
CLINICA

ND

7

0

2

0

0

9

%

30,43

0

50,00

0

0

30

ISC

N°

0

0

0

0

0

0

%
0

0

0

0

0

0

ITU

N°

4

0

1

0

0

5

%

17,39

0,00

25,00

0,00

0,00

16,67

ITRsup

N°

0

0

0

0

0

0

%

0

0

0

0

0

0

ITRinf

N°

7

0

0

0

0

7

%

30,43

0

0

0

0

23,33

INF.PUERP

ND

0

0

0

1
0

1

%
0

0

0

0

0

18,36

CUT

N°

5

1

0

0

0

6

%

21,74

100,00

0

0

0

20

OUTRAS

N°

0

0

1

0

1

2

%

0

0

25,00

0

100,00

6,67

TOTAL

N°

23

1

4

1

1

30

%

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100

Legenda: UND. de Intern. = Unidade de internação; Cl. Cir. = Clínica cirúrgica; C!. Médica = Clinica médica; Cl. Ped. = Clínica Pediátrica; Cl. Obst. = Clinica
obstétrica; Aloj. Conj. = Alojamento Conjunto (RN's); Pct/dia = número de pacientes por dia; Saídas = altas, óbitos e transferências; Dens. Inc. I.H. =
Densidade de incidência de infecção hospitalar; Letalidade = número de óbitos relacionados à incidência de IH's; PIH = pacientes com infecção hospitalar
vigente durante internação; IPCS = infecção de corrente sanguínea clínica (sem comprovação laboratorial); ISC = infecção de sítio cirúrgico; ITU = infecção
do trato urinário; ITR sup. = infecção do traio respiratório superior; ITR inf. = infecção do trato respiratório inferior; Inf. Puerp. = infecção puerperal; CUT =
infecção cutânea (dermatites); Outras = todo e qualquer outro tipo de infecção inespecífica ou agravo a sintomatologia prévia (e n te ro infecção, infecção de
ferida preexistente, falha na técnica do curativo).
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Tabela 02: Números Relativos e Absolutos de IRAS do HMMAC associadas a Clínica Cirúrgica por especialidade:

TAXADE ISC EM CIRURGIA
LIMPA / ESPECIALIDADE

CIRÚRGICA
CIRURGIA GERAL
CIRURGIA CARDÍACA
CIRURGIA PEDIÁTRICA
CIRURGIA ORTOPÉDICA
CIRURGIA DIGESTIVA
CIRURGIA TORÁCICA
CIRURGIA NEUROLÓGICA
CIRURGIA VASCULAR
CIRURGIA PLÁSTICA
CIRURGIA UROLOGICA
CIRURGIA GINECOLÓGICA
TOTAL

TOTALISC

N°

1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1

%
0,46

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0,46

N° PROC
CIRURG

218
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

218

Tabela 03: Números Relativos e Absolutos DE IRAS DO HMMAC associadas aos Partos:

TAXA DE INFECÇÃO EM OBSTETRÍCIA

TIPO DE

PARTO

VAGINAL

CESÁREO

TOTAL

INFECÇÕES

N°

1

0
1

%

0,50

0,00

0,36

N°DE

PARTOS

200

78
278

Legenda: ISC = infecção do sítio cirúrgico.
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Entende-se que Infecção hospitalar é toda e qualquer infecção que tenha relação com o

período de internação ou com os procedimentos hospitalares recebidos pelo paciente, e que se

apresente durante o período de internação ou mesmo após alta. As origens das Infecções

hospitalares podem ser especialmente: esterilização e desinfecção inadequada dos artigos e

equipamentos, quebra nas rotinas de limpeza do hospital, quebra dos procedimentos de rotina

da enfermagem e também da equipe médica. É dever de todo profissional de saúde, bem como

é direito de todo paciente ser tratado corretarnente em cada situação específica, a fim de

eliminar os riscos de infecção.

Compõem a CCIH do Hospital:

• Dr. ítalo Franco de Castro Cardoso (O Diretor Clínico Interino);

• Dr. Paulo Roberto Fernandes (Médico da CCIH);

• Enf. Daiane Menezes (Enfermeira da CCIH);

• Niédson Eliane Silva e Silva (Administrador);

• Hugo César de Abreu Rocha (Farmacêutico/^Bioquímico).

São atribuições primárias da CCIH:

- Busca ativa dos casos de infecção;

- Investigação dos casos de infecção, acompanhamento do paciente;

- Realização de medidas de prevenção das infecções hospitalares através da

formalização e estabelecimento de normas e rotinas via manual e impressos;

- Auxílio do controle de pragas, análises bacteriológicas, físico-químicas e nível de

cloro na água do hospital;

- Manter registro dos pacientes submetidos à cirurgia no hospital que apresentaram

complicações;

- Realizar relatórios e notificar a Secretaria Municipal de Saúde e setores do hospital

sobre índices de infecção.
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Para reduzir os riscos de ocorrência de infecção hospitalar, um hospital deve constituir

uma Comissão de Controle de Infecção Hospitalar (CCIH), que é responsável por uma série

de medidas como o incentivo da correia higienização das mãos dos profissionais de saúde.

Essas medidas precisam estar contidas nos manuais aceitos pela instituição e devem ser

praticadas por todos os profissionais ligados à área de saúde em todo o mundo, uma vez que

são as chamadas medidas universais. A CCIH e também as equipes de saúde de todo e

qualquer hospital tem como objetivo não somente prevenir e reduzira infecção hospitalar,

beneficiando a população assistida, mas também proteger a flora nosocomial e o corpo

clínico. Este é, em termos gerais, o trabalho que a CCIH vem realizando e que pretende

aprimorar.

Foi verificada uma discreta mudança no perfil epidemiológico das infecções

hospitalares, urna discreta queda em seu número e, também, uma modificação na incidência

topográfica em relação ao ano anterior. Essas mudanças foram atribuídas à rotatividade dos

profissionais presentes na unidade, bem como à quantidade e perfil dos usuários admitidos.

Frente a essa percepção, será então possível melhorar ainda mais a qualidade dos serviços

oferecidos nos anos vindouros uma vez que foi possível identificar onde estão os pontos fortes

e fracos no que concerne à flora nosocomial e o eficiente combate e controle da mesma.
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1.3.2.2 Programa Melhor em Casa

1. Introdução e Importância
. , , . - - • ~ , MelhoremCasa

O ciclo completo da Assistência Hospitalar não se esgota, A ÍI;GUI*»C* oo HQJMIU NO
r i u C O M F O f i l O D O I I U I A R

exclusivamente, na atenção dispensada aos pacientes durante o período de internação intra-

hospitalar propriamente dita. O sucesso terapêutico depende obviamente, da possibilidade

concreta de adotar-se a sequência de cuidados que devem ser observados após a alta

hospitalar. Para isso, é fundamental que os pacientes egressos - e de acordo com suas reais

necessidades — possam ser acompanhados e apoiados por equipes multiprofíssionais, capazes

de dispensar os cuidados de saúde apropriados, mesmo em ambiente domiciliar.

As mudanças ocorridas no perfil epidemiológico e demográfico populacional têm

impulsionado a saúde pública repensar o modelo assistência!, de modo que seja possível, além

de garantir o direito à saúde, lidar de forma mais eficiente e eficaz com as necessidades desses

usuários.

A transição epidemiológica e demográfica é traduzida pelo aumento da população idosa,

consequentemente com aumento da prevalência das doenças crónico - degenerativas que

absorve recursos consideráveis por parte desta população, chegando a ocupar 50% dos leitos

hospitalares em alguns países, com tempo de permanência duas vezes maior que os demais

grupos etários.

A rede hospitalar pública mantém-se sob pressão de demanda há muitos anos, traduzindo-

se na prática por longas filas de espera, principalmente para os procedimentos eletivos. A

limitação de recursos disponíveis, o alto índice de permanência nos leitos hospitalares, tanto

clínicos corno cirúrgicos concorrem para o acúmulo da demanda reprimida, retardando o

atendimento e na maioria dos casos, tornando-os mais complexos e, portanto de maior custo.

Soma-se também que, a queda do poder aquisitivo da nossa população está promovendo a

migração do atendimento privado para o setor público, sobrecarregando- o progressivamente.

O Melhor em Casa no município de Riacho de Santana tem entre seus principais eixos

atuar exatamente na "desospitalização", tanto na fase pré-hospitalar como pós-hospitalar —

aumentando concornitantemente a capacidade de internação por leito, otimizando os leitos

gerais. Segundo Portarias MS 2527 de outubro de 2011 e 963 de 27 de maio de 2013 a
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"Atenção Domiciliar" (AD) constitui-se como modalidade de atenção à saúde, substitutiva ou

complementar às já existentes, caracterizada por um conjunto de ações de promoção à saúde,

prevenção e tratamento de doenças e reabilitação prestadas no domicílio, com garantia de

continuidade do cuidado e integrada às Redes de Atenção à Saúde.

2. Objetivos

Configura-se como atividade a ser realizada pelos Serviços de Atenção Domiciliar

(SAD) e na atenção básica, pelas equipes de atenção básica e para atender pessoas

incapacitadas ou com dificuldade de locomoção.

A atenção domiciliar visa proporcionar ao paciente um cuidado contextualizado a sua

cultura, rotina e dinâmica familiar, evitando hospitalizações desnecessárias e diminuindo o

risco de infecções. Além disso, potencializa uma melhor gestão dos leitos hospitalares e o uso

mais adequado dos recursos, como também serve de "porta de saída" para a rede de

urgência/emergência, diminuindo a superlotação nesses serviços, sendo, assim, um dos

componentes da Rede de Atenção às Urgências e Emergências. Os Serviços de Atenção

Domiciliar (SAD) do Programa Melhor em Casa compõem a Rede de Atenção à Saúde e

devem estar integrados mediante o estabelecimento de fluxos assistenciais, protocolos clínicos

e de acesso, e mecanismos de regulação, em uma relação solidária e complementar.

A equipe multidisciplinar de atenção domiciliar (EMAD) deverá ser referência para

uma população de 100 mil habitantes, com base no local de residência do usuário, e poderá

estar alocada nos diversos tipos de estabelecimentos de atenção à saúde (tais como hospitais,

Unidades de Pronto-Atendimento - UPA, Unidades Básicas de Saúde (UBS), necessitando

estar vinculada administrativamente ao SAD, não devendo haver superposições de EMAD em

uma mesma base territorial ou populacional. É facultada a organização do SAD a partir de

arranjos diferenciados compostos por EMAD responsáveis pelo cuidado de pacientes com

características específicas, podendo-se, nesses casos, adscrever usuários de uma base

territorial mais ampla do que 100 mil habitantes.

Público beneficiário: Usuários moradores do território de abrangência das unidades de

saúde, de todas as idades, sexo, admitidos segundo os critérios de elegibilidade estabelecidos

no programa melhor em casa.
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Modalidades da Atenção Domiciliar:

A Atenção Domiciliar está organizada em três modalidades definida a partir da

complexidade dos cuidados aos usuários.

AD l: Destina-se aos usuários que possuam problemas de saúde

controlados/compensados e com dificuldade ou impossibilidade física de locomoção até uma

unidade de saúde, que necessitam de cuidados com menor frequência e menor necessidade de

recursos de saúde com visita mensal pela equipe de estratégia da saúde família (ESF);

AD2: destina-se aos usuários com quadro clínico agudo ou crónico agudizado, que

possuam problemas de saúde e dificuldade ou impossibilidade física de locomoção até uma

unidade de saúde e que necessitem de maior frequência de cuidado, recursos de saúde e

acompanhamento contínuos, podendo ser oriundos de diferentes serviços da rede de atenção

realizada pela Equipe Multiprofissional de Atenção Domiciliar (EMAD) e pela Equipe

Multiprofissional de Apoio (EMAP) com visitas semanais;

AD3: destina-se aos usuários que possuam problemas de saúde e dificuldade ou

impossibilidade física de locomoção até uma unidade de saúde, com necessidade de maior

frequência de cuidado, recursos de saúde, acompanhamento contínuo e uso de equipamentos,

podendo ser oriundos de diferentes serviços da rede de atenção à saúde. "A prestação de

assistência à saúde na modalidade AD2 é de responsabilidade da Equipe Multiprofissional de

Atenção Domiciliar (EMAD) e da Equipe Multiprofissional de Apoio (EMAP), ambas

designadas para esta finalidade".
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3. Composição das Equipes EMAD E EMAP de Riacho de Santana.

A EMAP oferece apoio à EMAD, bem como às equipes de atenção básica (inclusive

equipes de Saúde da Família e Núcleo de Apoio à Saúde da Família). Sua composição mínima

deverá conter 03 (três) profissionais de nível superior, escolhidos entre oito diferentes

ocupações:

1. Assistente social;

2. Fisioterapeuta;

3. Fonoaudiólogo;

4. Nutricionista;

5. Odontólogo;

6. Psicólogo;

7. Farmacêutico; e

8. Terapeuta ocupacional

A soma das cargas horárias semanais dos componentes deve acumular, no mínimo, 90

(noventa) horas semanais e nenhum profissional componente da EMAP poderá ter carga

horária semanal inferior a 20 (vinte) horas.

EMAD:

I — 01 (um) médico (a) com carga horária de 20 horas semanais.

11-01 (um) enfermeiro (a) com carga horária de 40 horas semanais.

III — O l (um) assistente social com carga horária de 3 O horas semanais.

IV - 03 (três) auxiliares/técnicos de enfermagem com carga horária de 40 horas semanais.

EMAP:

A EMAP é constituída por 03 (três) profissionais de saúde de nível superior, com carga

horária semanal mínima de 30 horas:

I — 01 (um) fisioterapeuta com carga horária de 30 horas semanais.

II — 01 (um) nutricionista com carga horária de 30 horas semanais,

III — 01 (um) psicólogo com carga horária de 30 horas semanais.
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4. Resultados

JEncaminhamentos 3ÁN/DEZ-20Í5

Encaminhamento s

Admissões

Não Aceitos

Quant.

80

50

25

Todos os encaminhamentos recebidos foram registrados, inclusive os que

permaneceram em lista de espera. E possível que inclusões ocorram em mês diverso ao do

encaminhamento, ao se aproximar o final do mês.

Motivo de Alta
Já n e iro/D ezem b ro-2 0 1 5

Melhora

Óbito

Reinternação

Quant.

20

08

15

O número de altas apresenta-se diferente do número de admissões, pois as baixas

analisadas correspondem a datas anteriores.

De acordo com o grau de dependência, ocorre do mesmo paciente ter várias

internações hospitalares no resultado apresentado.

EMAB

Enfermeiro

Téc. Enfermagem

Médico

Total

Quant.

1.240

1.080

1.100

3.420

A informação acima corresponde a atendimentos médicos, dos enfermeiros e técnicos

de enfermagem. Ressalta-se que a equipe atende, em média, 15 pacientes por dia e que esses

residem em distâncias extremas uns dos outros.
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Ás visitas dos profissionais do EMÁP estão demonstradas no quadro abaixo.

Visitas de outras categorias profissionais.

EMAP

Fisioterapeuta

Assistente Social

Nutricionista

Psicólogo

TOTAL

Quant.

1.080

1.000

880

580

3.540
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1,3.3 Atenção às Urgências

SAMU Serviço de Atendimento
Móvel de Urgência

1.3.3.1 SAMU 192 Base Descentralizada

O SAMU - 192 é um Programa Nacional de Saúde, que tem como objetivo prestar

socorro à população, através do número 192, com funcionamento ininterrupto, durante 24

horas por dia. Além da estrutura física como local adequado para instalação da base, a

unidade básica do SAMU de Riacho de Santana é composta por 05 condutores, 05 Técnicos

de Enfermagem com plantão de 24 horas, bem como uma copeira, dois guardas e um

Coordenador Enfermeiro, todos uniformizados. Na unidade possuímos uma ambulância de

assistência básica toda equipada, uma farmácia interna, um almoxarifado, uma copa, uma

recepção com telefone fixo, um computador, uma televisão corn antena parabólica, dois

banheiros, e confortos com camas, armário individual para guardar os pertences, arquivos e

livros de ocorrências, de ponto, da farmácia, da ambulância e medicamentos. Os recursos são

oriundos do Ministério da Saúde, com contrapartida da Prefeitura Municipal de Riacho de

Santana. O atendimento do SAMU é acionado através de 192. Os profissionais que atuam na

USB estão preparados para realização de resgates de vítimas de acidentes de trânsito,

rodoviários e domésticos dentre outros: Urgências obstétricas, urgências clínicas, urgência

traumática (ortopédica), acidentes automobilísticos (colisões), transporte inter hospitalar,

dentre outros com isso foram atendidos no ano de 2015, mais de 350 pacientes.



WWWWtf/
Prefeitura deL ff ff ff f PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA-BA
RIACHO DE SANTANA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

w! RELATÓRIO ANUAL DE GESTÃO 2015

1.3.4 Assistência Farmacêutica e Laboratorial

1.3.4.1 Assistência Farmacêutica

A Assistência Farmacêutica, que integra as diretrizes da Política Nacional de
Medicamentos, deve ser considerada como uma das atividades prioritárias da assistência à
saúde no SUS, por sua importância para a efetividade das demais ações e programas de saúde.
Neste sentido, o medicamento desempenha papel fundamental, sendo difícil que outro fator
possua, isoladamente, no âmbito do SUS, tamanho impacto sobre a capacidade resolutiva dos
problemas relacionados às questões da saúde. Portanto, pode-se considerar que o
medicamento é um insumo essencial para a melhoria das condições de saúde da população.

A Assistência Farmacêutica Municipal é o setor responsável pela logística de
medicamentos e materiais médico-hospitalares, desde a aquisição até a sua utilização. Seu
objetivo é desenvolver ações voltadas à promoção, à proteção, e à recuperação da saúde, tanto
individual quanto coletiva, através da garantia do acesso a medicamentos essenciais e seu uso
racional para a população.

A Assistência Farmacêutica do município de Riacho de Santana está subordinada
diretamente à Secretaria Municipal de Saúde e tem como atribuição a seleção, aquisição,
armazenamento e a distribuição de medicamentos em 09 unidades dispensadoras, formadas
por 07 postos de distribuição de medicamentos localizados nas unidades do PSF e 01 unidade
de dispensação na Farmácia Básica. Possui em seu quadro de funcionários 01 farmacêutico e
02 auxiliares de farmácia, compreendendo um horário de funcionamento que vai das 08h às
12h,e das 14h às!7h horas, perfazendo um total de 08 horas/dia. As decisões são tomadas em
comum acordo com o Secretário Municipal de Saúde, sendo o farmacêutico responsável por
demanda interna, coordenação, requisição e distribuição.

Estrutura da Assistência Farmacêutica:

Sala de dispensação de medicamentos, onde o Farmacêutico também atende e a CAF,
que não fica no mesmo local (Prédio) da Farmácia Básica.

Estrutura da CAF; Sede própria localizada à Rua Gercino Coelho s/n° com uma área
total de aproximadamente 40 nr, não climatizada onde se encontra 01 computador e
prateleiras para armazenamento de medicamentos.

Quantidade de postos do PSF: 09 (nove)

Quantidade de postos de medicamentos: 10 (Dez), sendo 09 PSF's e 01 Farmácia
Básica.
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Instrumentos utilizados para o controle de estoque:

Para o controle de estoque utilizamos o SIGAF (Sistema de Gerenciamento da
Assistência Farmacêutica). A distribuição de medicamentos para as unidades dispensadoras se
dá através de solicitação em planilha padronizada pela CAF. As unidades de dispensação só
recebem medicamentos com a devida planilha preenchida, acompanhada do seu Consumo
Médio Mensal.

Apresentação das Ações desenvolvidas para melhorar e qualificar a Gestão

da Assistência Farmacêutica

O Município de Riacho de Santana manteve a política de atender especialmente os
problemas de saúde em nível primário., garantindo a distribuição de medicamentos. Alimenta-
se o Sistema de Informações da Assistência Farmacêutica Básica (SIFAB) e cadastra-se
pacientes para aquisição de medicamentos estratégicos, de pacientes de saúde mental e alto
custo da Secretária Estadual de Saúde. No entanto algumas metas já foram pactuadas pelo
Município; CAF, capacitação e treinamentos pessoais.

Demonstrativo da aplicação de recursos financeiros para aquisição de
medicamentos:

Valor da contrapartida municipal mensal: R$ 4.750,13

Valor da contrapartida estadual mensal: RS 4.750,13

Valor da contrapartida federal mensal: RS 1.276,916

Comentários AçÕes/Intervencões realizadas no período

Ampliar as ações da atenção básica, sua resolubilidade, apoiando a inserção da
estratégia de saúde da família no município a partir da atenção básica. As ações do
farmacêutico na assistência à saúde são diversas, tais como: implantar a atenção farmacêutica
para pacientes hipertensos, diabéticos e portadores de doenças que necessitem de
acompanhamento constante; acompanhar e avaliar a utilização de medicamentos pela
população, para evitar usos incorretos e, ainda, educar a população e informar aos
profissionais dos PSFs sobre o uso racional de medicamentos por intermédio de ações que
disciplinem a prescrição, a dispensação e o uso.
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1.3.4.2. Assistência Laboratorial

O Município de Riacho de Santana possui dois Laboratórios de Análises Clínicas,

sendo ura no Hospital e Maternidade Municipal Amália Coutinho, atendendo pacientes

internos, urgências e emergências, tendo 03 (três) bioquímicos e 02(dois) técnicos de

enfermagem disponíveis 24 h; e outro, que atende as necessidades de saúde da população com

fluxo constante de 40 pacientes, em média 160 exames diários, encaminhados pela Central de

Marcação de Consultas e pelos PSF's atendendo tanto a sede, quanto a zona rural, inclusive

com coleta externa, com um corpo de profissionais constando de 06 (seis)

Farmacêuticos/bioquímicos, 03 (três) técnicos de enfermagem e O l (um) técnico de digitação.

Oferece os mais variados exames de bioquímica básica, hematologia básica,

imunologia básica, Corp o-Parasito lógico e uranálises, bem como encaminha para o

Laboratório Central de Saúde Pública Prof° Gonçalo Muniz (LACEN-BA) em Salvador,

exames especializados não realizados nesta unidade.

Há meses em que a rotina de atendimento foi baixa devido à dificuldade na compra

de reagentes e o encaminhamento dos equipamentos analíticos para manutenção corretiva,

que não é realizada por técnicos do município. Contamos com um espaço físico adequado,

com ambientes climatizados e divisões internas de acordo com as especialidades técnicas.

Durante o ano de 2015 foram realizados os exames relacionados abaixo:

Exames Realizados:

ASLO,Acido Úrico, Beta HCG qualitativo, Bilirrubinas, Colesterol Total, Creatinina, Urina
Rotina/Urina I/EAS, Fosfatase Alcalina, Glicose, Gama Glutamil Transferase-GGT, Grupo
Sanguíneo e Fator Rh, Hemoglobina Glicada, Colesterol HDL, Colesterol LDL, Colesterol
VLDL, Hemograma Completo, Fator Reumatóide, Exame Parasitológico de Fezes-
Sedimentação, Exame Parasitológico de Fezes-Baermann, Proteína "C" Reativa, Contagem de
Plaquetas, Tempo de Coagulação-Lee White, TGO/AST, TGP/ALT, Triglicérides, Tempo de
Sangramento, Ureia, VDRL, Velocidade de Hemos sedimentação, Pesquisa de Sangue Oculto
nas Fezes, Proteínas Total e FraçÕes, Intra-Dermo Reação.
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Quantidade de exames realizados mensalmente:

JANEIRO

FEVEREIRO

MARÇO

ABRIL

MAIO

JUNHO

JULHO

AGOSTO

SETEMBRO

OUTUBRO

NOVEMBRO

DEZEMBRO
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2.353

2.273

5.001

4.494

2.568

3.939

2.485

794

898

3.314

3.568

2.004
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1.3.5 Saúde Mental

1.3.5.1 Centro de Atençâo_Psicossoçial (CAPS)

O Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) é uma rede substitutiva dos hospitais

psiquiátricos do país (sendo uma rede extra-hospitalar), no qual seu objetivo é oferecer

atendimento à população de forma humanizada, realizar o acompanhamento clínico e a

reinserção social dos usuários pelo acesso ao trabalho, lazer, exercício dos direitos civis e

fortalecimento dos laços familiares e comunitários.

O Município de Riacho de Santana-Ba possui o CAPS na modalidade CAPS I e rede

básica com ações de saúde mental (População entre 20 a 70.000 habitantes). O CAPS possui

equipe multiprofissional composta por:

• 01 Médico Psiquiatra;

• 01 Psicóloga;

• 01 Terapeuta Ocupacional

• 01 Enfermeira;

• 01 Assistente Social;

• 01 Farmacêutico;

• 01 Fisioterapeuta;

• 01 Artesã;

• 01 Professor do programa TOPA;

• 01 Técnico de Enfermagem;

• 01 Recepcionista;

• 02 Cozinheiras;

• 01 Segurança;

• 04 Auxiliares de Serviços Gerais;

• 01 Motorista.
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O CAPS oferece diversas atividades terapêuticas: psicoterapia individual ou grupai,

oficinas terapêuticas., acompanhamento psiquiátrico, visitas domiciliares, atividades de

orientação e inclusão das famílias e atividades comunitárias, bem como atividades de

artesanatos: bordado, fuxico, tapeçaria, bonecas, croché. De acordo com o projeto terapêutico

de cada usuário, estes podem passar o dia todo na unidade, parte do dia ou vir apenas para

alguma consulta. Comparecendo todos os dias estarão em regime intensivo, alguns dias da

semana em regime semi-intensivo e alguns dias no mês em não -intensivo. As necessidades de

cada usuário e os projetos terapêuticos, compreendendo as modalidades de atendimento

citadas e os tempos de permanência no serviço, são decididas pela equipe, em contato com as

famílias também, e igualmente as mudanças neste projeto segundo as evoluções de cada

usuário.

Como serviço de saúde mental atende pessoas com transtornos mentais severos e

persistentes, como psicoses e neuroses graves, buscando amenizar e tratar as crises para que

estas pessoas possam recuperar sua autonomia e se reinserir nas atividades cotidianas. Por

possibilitar que seus usuários voltem para casa todos os dias, o CAPS evita a quebra nos laços

familiares e sociais, fator muito comum em internações de longa duração.

O CAPS trabalha articulado com a rede de serviços da região, pois têm a função de dar

suporte e supervisão à rede básica também, além de envolver-se em ações intersetoriais - com

a educação, trabalho, esporte, cultura, lazer, na busca de reinserção dos seus membros em

todas as áreas da vida cotidiana.
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Atividades realizadas de 05 de Janeiro á 24 de Dezembro de 2015.

• Acolhimentos: 423 (novos pacientes).

• Atendimento psiquiátrico: 2.050 consultas

• Atendimento psicológico: 850 (psicoterapias individuais)

• Visitas domiciliares na sede: 70

• Enfermagem - procedimentos domiciliares: 103 (sendo destes 70 na sede e 33 na zona

rural);

• Distribuição de medicamentos prescritos pelo médico psiquiatra, entregues na

farmácia do CAPS? pela equipe de enfermagem.

• Refeições: Foram servidas no refeitório do CAPS, aos 25 usuários intensivos/dia:

o 289 cafés da manha,

o 289 almoços,

o 289 lanches à tarde.

• RAAS: Registro das Ações Ambulatoriais de Saúde: 2.200 RAAS

Comemorações:

• Teatro no CAPS - Procissão de Ramos em 23/03/2015 e Celebração da Páscoa em
30/03/2015;

• Festa Junina em 22 de junho de 2015: Participação de funcionários, usuários e seus
familiares;

• Semana da Saúde Mental de 05 a 09/10/2015, culminando com uma manhã de integração
entre funcionários, usuários e familiares;

• Natal solidário da Assistência Social dia 09/12/2015
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1.3.5.2 Centro de Tratamento Especializado em Saúde Mental Vida

- COTEVIDA

O Centro de Tratamento Especializado em Saúde Mental Vida

(COTEVIDA) é uma Instituição pública municipal de caráter assistencial, que

oferta serviço especializado em saúde mental e visa atender às pessoas com problemas

decorrentes do uso e abuso de substâncias psicoativas- SPA (álcool e outras drogas) e sua

família, em diferentes níveis do cuidado. Foi inaugurado em 12 de dezembro de 2011. O

tratamento é oferecido para adultos do sexo masculino, entre 18 e 60 anos de idade, na

modalidade semi-aberta (hospital dia), e internação por 30 dias se houver necessidade (caso a

caso) sendo desenvolvido por uma equipe multíprofissional: Médico, Psiquiatra, Psicólogo,

Enfermeiro, Assistente Social, Educador Físico, Pedagogo, Orientador Espiritual, Terapeuta

Ocupacional, Monitores, Profissionais de Apoio (serviços gerais) e voluntários sociais. Desde

a inauguração o Centro de Tratamento Especializado em Saúde Mental Vida (COTEVIDA)

tem prestado relevantes serviços à sociedade. Nestes quatro anos de existência já contemplou

diretamente 240 famílias e indiretamente tem mobilizado toda a sociedade em prol dos

serviços prestados. O município de Riacho de Santana, por meio da Secretaria Municipal de

Saúde com o apoio da Secretaria Assistência de Social e Educação tem mobilizado esforços

no sentido de combater o uso abusivo de álcool e outras drogas. Sabemos que ouso de drogas

é um fenómeno sociocultural complexo, o que significa dizer que sua presença em nossa

sociedade tem trazido impacto de grande relevância social. Não só existem variados tipos de

drogas, bem como são diferenciados os efeitos por elas produzidos, e por mais que façamos,

ainda temos uma longa batalha a vencer. Dentre as ações realizadas neste município além do

atendimento especializado e acompanhamento as famílias contamos com um projeto

educativo para toda a comunidade, envolvendo as áreas de educação, saúde e assistência

social. Dentre as atividades que são desenvolvidas no COTEVIDA, destacamos: reuniões

pedagógicas de estudos e planejamento; trabalho com as famílias, visitas domiciliares;

reuniões em grupos e grupos de mutua-ajuda; assembleias, oficinas, passeio recreativo;

práticas esportivas, dentre outras atividades. O principio norteador de todo o trabalho vai além

da intervenção curativa, atuamos em ações preventivas de modo a sensibilizar todos os
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envolvidos: família, diretores, coordenadores, professores, alunos em fím toda a comunidade,

sobre os efeitos e consequências maléficas causadas por essas substâncias à vida humana, em

todos os seus aspectos físico, psíquico e sócio espiritual. As atividades são desenvolvidas com

base nos princípios das Leis Orgânicas da Saúde - n° 8080/90 e n° 8142/90, Lei Orgânica da

Assistência Social- LOAS 8.742 /93 e as leis que regulamentam a política de álcool e outras

drogas no país.

Equipe:

Assistente Social:
Nádia Beatriz Fernandes Cardoso de Castro
Orientador Espiritual:
Anderson Teixeira de Carvalho
Psicólogo:
Miquéias Gomes dos Santos
Terapeuta Ocupacional:
Janaina Tereza de Castro
Educador Físico:
Diego Cardoso Ribeiro
Pedagogo:
Edemilton Alves Silva
Enfermeira/Coordenadora:
MariaNilza S.F.Souza
Técnica em enfermagem:
Maria Celma Fernandes de Oliveira
Pessoal de Apoio:
Dário Oliveira
Elza de Jesus Boa Sorte
Fabiana Batista Neves
Francisco da Silva Oliveira
Iara Rodrigues Flores
José Anselmo de Oliveira
Maurilio Fernandes Baliza
Neuton dos Santos Fernandes
Rosimar de Oliveira Cruz
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Atividades Desenvolvidas:
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Internamento

Encontros

coletivos

Reuniões de

Trabalho

Atividade

planejada

Atividade de
monitora mento
Visitas domiciliares

Reuniões

Encontros

Encontros

Encontros

Encontros

Futebol de areia

Encontros

pedagógicos
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60 residentes

1 SOOpessoas

1 7 pessoas

960 pessoas

60 residentes

60 famílias

60 adictos em
recuperação
55 residentes
técnicos
60 residentes

60 residentes

77residentes/
Funcionários

02 torneios

17

KIÍEME^REB^D!©!!!
12 meses

12un. (mensal)

24un. (quinzenal)

24un. (quinzenal)

12 meses

1 2 meses

48 reuniões

48 reuniões

1 2 encontros

48 reuniões

02 encontros

Treino semanal

02 torneios anuais

24 encontros
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Interdisciplinar

Dia da família

Planejamento

Cine Cotevida

Atendimento
individual
Visitas

Grupo de
mutuo ajuda
Reuniões
Matinais
Assembleia

Oficinas

Passeio
recreativo
espiritual

Torneio

Grupos de
estudos
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Atender 120
residentes
Atender a 3000
pessoas

Ampliar o
grupo de
trabalho
Atendera 1500
pessoas

Atender 120
residentes
Atender 120
famílias
120 adictos em
recuperação
110 residentes
técnicos
60 residentes

120 residentes

130 pessoas
funcionários e
residentes
03 torneios

24 encontros

Fonte: COTEVIDA
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Cronograma de Trabalho
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Triagem/Acolhimento;
Admissão/Termo de
compromisso;
Aplicação das normas e rotinas
do regimento interno;
Plano Terapêutico Individual
(PTI);
Elaboração do Modelo
assistencial do tratamento em
tempo integral;
Cursos profissionalizantes;
Produção de arte em
madeira/brinquedos educativos
Projeto de inserção social;
Monitoramento dos 12 passos do
tratamento;
Grupo saúde em ação;
Grupo da família;
Capacitação da equipe técnica,
Estudo de caso;
Projeto Construindo minha
história;
Núcleo de extensão do GEAC de
turma multisseriada na Cotevida
(Educação formal);
Reunião da equipe técnica,
Visitas domiciliares;
Projeto de prevenção ao uso de
SPAs;
Grupo de estudo;
Cine Cotevida,
Laborterapia;
Retiro espiritual;
Passeio recreativo;
Educação física, esporte e lazer,
Dia da família;
Grupos operativos: Mútua-ajuda,
tabagismo, prevenção de
recaída;
Teatro;
Atendimento individual;
Reunião coletíva;
Encaminhamento ao Benefício
de Prestação Continuada, Auxilio
doença e outros;
Encaminhamento ás Redes
Sociais,
Apresentação, aprovação do
relatório anual;
Apreciação e aprovação do
Plano Anual,
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Avaliação corn a equipe técnica
Avaliação com a equipe de
trabalho;

x
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De acordo registro quantitativo, no ano de 2015, foi admitidos 68 residentes sendo que

trinta e seis (36) tiveram alta terapêutica, vinte (20) alta a pedido e doze (12) continuam em

tratamento. Destes, trinta e seis (36) permanecem em abstinência das SPAs, e em fase de

manutenção do tratamento, alguns retornaram a seu posto de trabalho, outros foram inseridos

no mercado de trabalho e todos estão fortalecidos e inseridos no seio socio-familiar.

Com base nos dados supracitados, observa-se que os objetivos estão sendo

satisfatórios, 64% das pessoas que tiveram alta estão em abstinência das SPAs e estão em

fase de manutenção do tratamento juntamente com outros que compõe o grupo de mútua

ajuda , somando um total de mais de 90 pessoas em recuperação. O resgate da Cidadania

constitui-se como objetivo primordial no tratamento, bem como a reorganização social e

familiar do residente.

Faz-se necessário também destacar a atuação do COTEVIDA em instâncias

deliberativas das políticas públicas, conferências e fóruns, a exemplo do Conselho Municipal

Antidrogas que vem buscando propor e executar as políticas destinadas à área de prevenção e

tratamento ás pessoas usuárias de SPAs.
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1.3.6 Vigilância à Saúde

1.3.6.1. Vigilância Epidemiológica

A Vigilância Epidemiológica é definida pela Lei n° 8.080/90 como "um conjunto de

ações que proporciona o conhecimento, a detecção ou prevenção de qualquer mudança nos

fatores determinantes e condicionantes de saúde individual ou coletiva, com a finalidade de

recomendar e adotar as medidas de prevenção e controle das doenças ou agravos".

O objetivo principal é fornecer orientação técnica permanente para os profissionais de

saúde, que têm a responsabilidade de decidir sobre a execução de ações de controle de

doenças e agravos, tornando disponíveis, para esse fim, informações atualizadas sobre a

ocorrência dessas doenças e agravos, bem como dos fatores que a condicionam, numa área

geográfica ou população definida.

E ainda, constitui-se importante instrumento para o planejamento, a organização e a

operacionalização dos serviços de saúde, como também para a normalização de atividades

técnicas afins.

Equipe:

A equipe da Vigilância Epidemiológica é composta por 01 Enfermeira

coordenadora, 01 Técnica em Vigilância Epidemiológica e 26 Agentes de Endemias,

distribuídos entre o Programa Nacional de Controle da Dengue (PNCD), Programa de

Controle das Leishmanioses (PCL), Programa de Controle da Doença de Chagas (PCDCH) e

Laboratório de Entomologia. Ainda em sua rede de atuação, a Vigilância Epidemiológica

conta com o apoio de 09 Unidades de Saúde da Família, 01 Unidade Básica de Saúde, 02

Laboratórios e 01 Hospital Municipal e Maternidade, que atuam como unidades de

notificação e monítoramentos de agravos e doenças.
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2. Ati vida dês:

1. Conhecer os fatores determinantes da saúde individual e coletiva;

2. Adotar medidas de prevenção e controle dos agravos e doenças;

3. Fornecer orientações técnicas e instrumentos necessários à vigilância epidemiológica

para as equipes de saúde;

4. Monitorar a notificação e a busca ativa dos casos;

5. Realizar investigação dos casos notificados, junto à unidade de saúde responsável pela

área de abrangência do caso;

6. Garantir acesso ao tratamento dos pacientes;

7. Acompanhar a alimentação e análise dos dados nos Sistemas de Informação em Saúde

(SINTAM, SIM, SINASC e APIWEB);

8. Programar e planejar atividades de capacitação das equipes de saúde;

9. Desenvolver atividades educativas e de mobilização na comunidade relacionadas ao

controle e prevenção dos agravos e doenças e, combate aos vetores;

10. Enviar periodicamente aos serviços de saúde, informações epidemiológicas;

11. Participar das atividades de educação permanente dos membros das equipes de saúde

quanto à prevenção e manejo clínico das doenças;

12. Realizar junto à Vigilância Sanitária a fiscalização e controle dos danos ambientais,

adotando e recomendando medidas de promoção à saúde ambiental e prevenção dos

fatores de riscos relacionados a doenças;

13. Atuar junto às equipes de endemias no Programa Nacional de Controle da Dengue

(PNCD), Programa de Controle das Leishmanioses (PCL) e Programa de Controle da

Doença de Chagas (PCDCH);

14. Coordenar as atividades relacionadas à imunização no Município;


