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1 – INTRODUÇÃO 
 

Com mais de 30 anos de existência, o Sistema Único de Saúde – SUS enfrenta, grandes 
desafios na busca da concretização de suas premissas, levando em conta principalmente, a 
insuficiência no financiamento das ações e dos serviços de saúde, agravada por tantos outros 
fatores. 

Fato é que o SUS precisa avançar no planejamento e na organização do sistema, superar a 
fragmentação da atenção, integrar e otimizar recursos, evitar desperdícios, melhorar a eficiência 
dos serviços e a qualidade de suas ações, isso tudo em meio ao cenário da pandemia do novo 
Coronavírus. 

Todo o sistema de saúde foi drasticamente impactado pela pandemia     do novo 
coronavírus. Diante do novo precisou repensar e priorizar  buscando uma remodelagem rápida 
para atender os diversos casos da doença e seus impactos que a cada dia mostrava a fragilidade 
dos serviços de saúde para conter a pandemia. 

Este novo cenário trouxe desafios que antes eram difíceis de se imaginar para a gestão da 
saúde pública. Protocolos rígidos de segurança, isolamento social, fechamento dos 
estabelecimentos comerciais, dentre outras medidas, foram tomadas para evitar ao máximo a 
proliferação do vírus. 

O Plano Municipal de Saúde 2022/2025 quer  expressar o compromisso da gestão com a 
implementação e o fortalecimento do SUS municipal em busca da universalidade, da equidade 
e integralidade, objetivando a melhoria da atenção à saúde e da qualidade de vida da população. 

É o instrumento que, a partir de uma análise situacional, reflete as necessidades de saúde 
da população e apresenta as intenções e os resultados a serem buscados no período de quatro 
anos, expressos em diretrizes, objetivos e metas. Configura-se como base para a execução, o 
acompanhamento, a avaliação e o exercício da gestão do sistema de saúde, em cada esfera de 
governo. 

O processo de elaboração do Plano Municipal de Saúde compreendeu um momento de 
identificação das necessidades de saúde da população e análise situacional, e definição de 
diretrizes, objetivos e metas para o período de quatro anos. 

Este plano deve ser um instrumento de constante consulta, devendo por isso mesmo, estar 
acessível a todos os seguimentos envolvidos, em especial ao Conselho Municipal de Saúde, onde 
se encontram representados os diversos seguimentos da sociedade. 

Sabemos que o caminho que ainda temos que trilhar para atingir os objetivos maiores do 
SUS revela-se difícil e complexo e, convidamos a todos, para que participem da concretização 
das tarefas propostas neste Plano, bem como para sua contínua revisão e aperfeiçoamento, 
permitindo que o SUS Municipal atenda cada vez mais às expectativas de todos os cidadãos. 
   

O Plano Municipal de Saúde é um instrumento de Gestão do SUS destinado a orientar e 
fortalecer a Gestão Estratégica e Participativa, na medida em que deve ser apresentado, discutido 
e aprovado pelo Conselho Municipal de Saúde- CMS. Além disso, deve orientar a elaboração da 
Programação Anual e do Relatório Anual de Gestão. 

 A gestão dos serviços e do Sistema Municipal de Saúde é um processo, com o momento 
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do planejamento estratégico, seguido das etapas de execução, avaliação, revisão e atualização do 
mesmo, num movimento contínuo, cujo objetivo principal é contribuir para que o SUS seja capaz 
de garantir acesso universal, atenção integral para os usuários e cidadãos que vivem em Altair, 
mesmo com recursos insuficientes. Tarefa árdua que só será eficaz contando com a participação 
de outras esferas. 

O processo de planejamento teve início em fevereiro de 2021,  e durante a construção do 
Plano a equipe discutiu em reuniões as propostas para os próximos quatro anos. O desafio do 
momento foi discutir ações a serem propostas para os próximos quatro anos em tempo da 
pandemia do coronavírus. Diante do atual cenário, nas reuniões ocorridas com  equipe da 
Secretaria Municipal de Saúde e Conselho Municipal de Saúde, buscou juntamente com as 
diretrizes gerais do Plano, onde foi abordado o perfil epidemiológico, a produção da rede 
existente, o financiamento do Sistema Municipal de Saúde e os Recursos Humanos, encaixar a 
COVID19. Oportunamente a equipe apresentou as propostas específicas de suas áreas, que 
foram discutidas, levando em conta fatores como perfil epidemiológico.  

No dia quatro de agosto de 2021 (04/08/2021) aconteceu a 9ª Conferência Municipal de 
Saúde que teve propostas aprovadas que comporão o Plano Municipal de Saúde 2022/2025. 

 

Após reuniões e discussões com os setores da Secretaria Municipal de Saúde e Conselho 
Municipal de Saúde finalmente no dia  13/09/2021 achou-se concluído o Plano Municipal de 
Saúde 2022/2025, sendo finalmente apresentado aos atores (profissionais da saúde) que 
contribuíram para a confecção do mesmo. Sendo que no dia 30/09/2021 o Plano Municipal de 
Saúde de Altair – 2022/2025, foi apresentado em reunião ordinária do Conselho Municipal de 
Saúde sendo aprovado por consenso. Esse instrumento deverá orientar o trabalho de toda 
Secretaria Municipal de Saúde para os próximos 4 anos, além de constituir-se em importante 
instrumento de controle social por parte dos conselheiros de saúde. 

 

2 2- ANÁLISE SITUACIONAL DA SAÚDE 

2.1 - CARACTERIZAÇÃO DO MUNICÍPIO 

2.1.1 – IDENTIFICAÇÃO 

Governo do Município de Altair-SP. 
Data da criação: 31/12/1958 
População: estimada 2020 – 4186 - Censo IBGE 2010 – 3815 
Extensão Territorial: 313,007 (km²) 
Prefeito Municipal: Marco Antonio Ferreira 

Secretário Municipal de Saúde: Letícia Andrade dos Santos  
Região de Saúde: DRS – V – Barretos-SP 
Endereço Prefeitura Municipal: Praça Joaquim Carlos Garcia, 384, Centro – 
Fone: (17) 3889-1286 
Endereço Secretaria Municipal de Saúde:– Rua Joaquim Nicésio Pereira, 167, Residencial Santa 
Maria 
Fone: (17) 3889-1222 
E-mail: saude@altair.sp.gov.br 

mailto:saude@altair.sp.gov.br
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2.1.2 - HISTÓRICO DO MUNICÍPIO 

A Companhia Ferroviária de São Paulo-Goiás, empresa presidida pelo Barão Homem de 

Mello, tinha como objetivo a ligação entre os Estados de São Paulo e Goiás, a partir de 

Bebedouro. 

Em 1920, os engenheiros Faria Lobato e Hans Klotz, por determinação da Diretoria da 
Empresa, promoveram os estudos para o prolongamento dos trilhos de Olímpia em demanda a 
São José do Rio Preto. Na demarcação, fixaram a segunda estação, em terras de Joaquim Carlos 
Garcia, do patrimônio. 

A estação foi dado o nome de Altair, e por extensão, ao povoado Estrela Branca da 
constelação de Águia, que foi elevado à categoria de Vila e sede do Distrito de Paz, em 1933, com 
o cognome Cidade Estrela. 

Altair é atualmente servido pela Rodovia Armando de Sales Oliveira, que substituiu a 
antiga ferrovia. 

 
Gentílico: Altairense 

 

2.1.3 - FORMAÇÃO ADMINISTRATIVA 

Distrito criado com a denominação de Altair, por Decreto-Lei Estadual nº 9775, de 30 de 
novembro de 1938, com Território desmembrado de Guaraci e Icém no Município de Olímpia. 
De 1939-1943, o Distrito de Altair figura no Município de Olímpia, assim permanecendo no 
quadro fixado pelo Decreto-lei Estadual nº 14 334, de 30 de novembro 1944 para vigorar em 1945-
1948 bem como nos fixados pelas leis ns.233, de 24 de dezembro de 1948 e 2456, de 30 de 
dezembro de 1953 para vigorar, respectivamente, nos períodos 1949-1953 e 1954-1958. 

Elevado à categoria de município com a denominação de Altair, por lei Estadual nº 5285 
de 18 de fevereiro de 1959, sua instalação verificou-se no dia 01 de janeiro de 1960. 

Lei Estadual no 499, de 23 de agosto de 1990, cria o Distrito de Suinana e incorpora ao 
Município de Altair. 

 

2.1.4 - DADOS GEOGRÁFICOS 
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O Município tem uma área de 314 Km2, limitando se com os seguintes Municípios: 

Ao Norte:Guapiaçu  

Ao Sul: Guaraci 

À Leste: Icém, Onda Verde e Nova Granada 

À Oeste: Olímpia 

Altair dista da Capital do Estado cerca de 486 km por Via Rodoviária. O município é 
servido por diversas rodovias, representadas pelas siglas: SP-320; SP-310; SP-322 e BR-153, que 
propiciam a sua ligação com todo o Estado de São Paulo e Minas Gerais. 

Sua altitude é de 557 m, latitude 20º 31’25’, longitude 49º 03’32’ e o clima é subtropical. 

As rotas de comunicação com a região são formadas por algumas estradas vicinais e 
rodovias como a Assis Chateaubriand (SP 425) a Brigadeiro Faria Lima (SP 326) e a rodovia 
Armando Salles Oliveira (SP 322) sendo as duas últimas, duplicadas em seu maior trecho, 
facilitando o acesso dos munícipes às referências em saúde, quer seja média ou alta 
complexidade. 

 

2.1.5 -  MALHA VIÁRIA 

 

 

 

 



9 
 

 
 

 DRS-V TOTAL 

REGIÃO SUL 

08 municípios 

REGIÃO 

NORTE 

2.2 - CARACTERIZAÇÃO REGIÃO DE SAÚDE – DRS V BARRETOS 

 

O Departamento de Saúde de Barretos está situado na região norte do Estado de São Paulo. 
É composto por 2 regiões de saúde: Norte-Barretos e Sul-Barretos. No total são 18 municípios 
(Altair, Barretos, Bebedouro, Cajobi, Colina, Colômbia, Guaíra, Guaraci, Jaborandi, Monte Azul 
Paulista, Olímpia, Severínia, Taiaçu, Taiúva, Taquaral, Terra Roxa, Viradouro, Vista Alegre do 
Alto). 

A Região de Saúde Norte-Barretos é composta por 10 municípios, totalizando uma 
população de 268.546 habitantes segundo dados do IBGE 2010 e a Região Sul-Barretos por 08 
municípios com população de 140.721 habitantes, totalizando 409.267 habitantes no âmbito do 
DRS-V Barretos. Os municípios encontram-se na faixa entre 2.726 habitantes e 112.101 
habitantes, sendo respectivamente o menor município em população Taquaral e o maior 
Barretos. 

Essa região ocupa cerca de 3% do território paulista e apresenta a terceira menor taxa de 
crescimento populacional do Estado, tem em sua sede, o município de Barretos, seu maior pólo 
(26% da população) que, somado a Bebedouro, Olímpia, e Guaíra abriga mais de 70% da 
população. Os outros 14 municípios apresentam população variando entre 2 a 20 mil habitantes. 

 

2.2.1 - MAPA - REGIÃO DE SAÚDE DO DRS – V BARRETOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Deliberação CIB Nº153/2007 e Resolução SS - 80, de 20-07-2012 
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2.3 – DADOS DEMOGRÁFICOS 

2.3.1 - POPULAÇÃO TOTAL E FAIXA ETÁRIA E SEXO 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, Fundação Seade 
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2.3.2 - DISTRIBUIÇÃO POPULACIONAL POR SEXO – POR MUNICÍPIO – 
REGIÃO DE SAÚDE NORTE E ESTADO 

 

 Masculino Feminino Total 

Altair -2021 Fonte Municipal 1.858 1.797 3.655 

    

Município 2.148 1.904 4.052 

Região Norte Barretos 208.721 214.441 423.162 

Estado SP 21.847.409 23.045.403 44.892.912 

Fonte: FUNDAÇÃO SEADE 

 

 

 

                         Fonte: Seade 
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2.3.3 – POPULAÇÃO POR SEXO E IDADE 

 

 

 

Fonte: Fundação SEADE 
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2.3.4 - TAXA DE CRESCIMENTO 
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 2.3.5 - ÍNDICE DE ENVELHECIMENTO 
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 2.4 - NATALIDADE 

 

 

 

      Fonte: Fundação Seade 
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2.5 -   FECUNDIDADE 

 

 

 

 Fonte: Fundação Seade. 
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2. 6 - MORBIDADE POR DOENÇAS DE NOTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA 

 
Doenças de notificação compulsória notificadas no sistema SINAN nos últimos 4 anos. 
 
 

Doenças notificadas 2018 2019 2020 

Acidente de trabalho com exposição a material biológico 0 0 0 

Acidentes animais peçonhentos 15 19 14 

Dengue 9 77 2 

Intoxicação exógena 4 2 0 

Meningite  1 0 0 

Violência interpessoal/autoprovocada 9 9 - 

Fonte: SINAN 
Obs: dados tirados por município de residência. 
Fonte: Fonte: Ministério da Saúde/SVS - Sistema de Informação de Agravos de Notificação - Sinan Net 

 

2.7 - MORTALIDADE INFANTIL 

 
Mortalidade Infantil  
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2.8 - MORTALIDADE MATERNA 

 
Nos últimos três anos (2017, 2018 e 2019 tabnet) não houve óbitos maternos no município.  

 

2.9 - MORTALIDADE GERAL E PRINCIPAIS CAUSAS 
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Óbitos p/Residência e Ocorrência Capítulo CID-10 2017 2018 2019 Total 

I. Neoplasias (tumores) 1 6 7 14 

Neoplasia maligna do cólon,reto e ânus   1 1 

Neopl malig da traquéia,brônquios e pulmões   2 2 

Neoplasia maligna da pele   1 1 

Neopl malig mening,encéf e out partes SNC   1 1 

Neoplasias in situ, benig, comport incert   1 1 

Restante de neoplasias malignas  1 1 2 

Neoplasia maligna da laringe  2  2 

Neoplasia maligna da próstata  2  2 

Neoplasia maligna da bexiga  1  1 

Neoplasia maligna do pâncreas 1   1 

     

III. Doenças sangue órgãos hemat e transt imunitár 2   2 

Anemias 2   2 

     

IV. Doenças endócrinas nutricionais e metabólicas  2 1 3 

Diabetes mellitus   1 1 

Outr transt regulação glicose e secr pancreát int  1  1 

Distúrbios metabólicos  1  1 

     

VI. Doenças do sistema nervoso 2 4 2 8 

Doença de Alzheimer   2 2 

Paralisia cerebral e outras síndromes paralíticas  2  2 

Restante das doenças do sistema nervoso 2 2  4 

     

IX. Doenças do aparelho circulatório 12 16 11 39 

Febre reumát aguda e doen reum crôn coração   2 2 

Outras doenças cardíacas 4  4 8 

Doenças cerebrovasculares   5 5 

Doenças hipertensivas  5  5 

Doenças isquêmicas do coração -  Infarto agudo do miocárdio 5 4  9 
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Outras doenças cardíacas  2  2 

Doenças cerebrovasculares 3 5  8 

     

X. Doenças do aparelho respiratório 7 2 6 15 

Pneumonia 5 1 3 9 

Doenças crônicas das vias aéreas inferiores 2  3 5 

 Restante doenças do aparelho respiratório  1  1 

     

XI. Doenças do aparelho digestivo 3 3 2 8 

Rest doenças do aparelho digestivo  1 2 3 

Úlcera gástrica, duodenal e péptica  1  1 

 Doença alcoólica do fígado  1  1 

Outras doenças do fígado 2   2 

Colecistite 1   1 

     

XII. Doenças da pele e do tecido subcutâneo   1 1 

DOENÇAS DA PELE E TECIDO SUBCUTÂNEO   1 1 

     

XIV. Doenças do aparelho geniturinário  3  3 

D glomerulares e d renais túbulo-interstic  1  1 

Insuficiência renal  2  2 

     

XVI. Algumas afec originadas no período perinatal 1   1 

Rest afec originadas no período perinatal 1   1 

     

     

     

XVIII. Sint sinais e achad anorm ex clín e laborat 2 5  7 

Rest sint, sin e ach anorm clín e laborat  5  5 

Senilidade 2   2 

     

XX. Causas externas de morbidade e mortalidade 3 8 5 16 

Acidentes de transporte  4 2 6 
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Observa-se que as principais causas de  mortalidade são respectivamento: por doenças do 
aparelho circulatório, causas externas, aparelho respiratório e neoplasias.  

 

2.10 - COBERTURAS VACINAIS 

 

 

  

 

 

 

 

 

Obs: Ano 2021 dados até julho/21. 

Fonte: Sistema de Informação do Programa Nacional de Imunizações (SI-PNI/CGPNI/DEIDT/SVS/MS) 

 

3 3 -  REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE 
 

O artigo 198 da Constituição Federal define que as ações e serviços públicos de saúde 
integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, organizado com 
as seguintes diretrizes: - descentralização, com direção única em cada esfera de governo; - 

Lesões autoprovocadas voluntariamente 2 2 1 5 

Agressões 1  2 3 

Quedas   1  1 

Todas as outras causas externas  1  1 

Total  33 49 35 117 
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atendimento integral, com prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços 
assistenciais;  e  Participação da Comunidade. 

 

3.1 - INFRAESTRUTURA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

 

 

 

  
EQUIPAMENTOS DE SAÚDE 
 
Descrição  Quantidade 
Unidade Básica de Saúde 02 
Unidade Saúde da Família 01 
Clínica/Centro Especialidade  01 
Academia de Saúde 01 
CENTRAL DE GESTAO EM SAUDE 01 
UNIDADE MOVEL DE NIVEL PRE-HOSPITALAR NA AREA DE URGENCIA 01 

 

 

 

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

Coordenação 

Atenção 

Primária 

Planejamento 

Avaliação e 

Controle 

Saúde Bucal 
Saúde do Idoso 

Saúde da Mulher 
Saúde da Criança 

Saúde Mental 
Agita 

Sala Vacina 
 

Academia de 

Saúde 

Grupos  

Gerentes 

UBS 

Assistência 

Farmacêutica 

Serviço RX 

Atenção de Média e 

Alta Complexidade 

– Ambulatorial e 

Hospitalar 

SAMU 

Clínica de 

Especialidades 

Fisioterapia 
Fonoaudiologia  

Psicologia 
Nutrição 

Coordenação 

Vigilância em Saúde 

Vigilância Epidemiológica 
Vigilância Sanitária 

Vigilância Ambiental 
Controle de Vetores 

Administrativo 

Agendamento 

Conselho Municipal de Saúde 



23 
 

 
 

 

Fonte: CNES 

 

3.2 - ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE 

 
  A Política Nacional de Atenção Básica (PNAB), aprovada pela Portaria nº 2.436, de 21 de 
setembro de 2017, define que a Atenção Básica ou Atenção Primária à Saúde é o conjunto de ações 
de saúde individuais, familiares e coletivas que envolvem promoção, prevenção, proteção, 
diagnóstico, tratamento, reabilitação, redução de danos, cuidados paliativos e vigilância em saúde, 
desenvolvida por meio de práticas de cuidado integrado e gestão qualificada, realizada com equipe 
multiprofissional e dirigida à população em território definido, sobre as quais as equipes assumem 
responsabilidade sanitária. A Atenção Primária será a principal porta de entrada e centro de 
comunicação da Rede de Atenção à Saúde (RAS), coordenadora do cuidado e ordenadora das ações 
e serviços disponibilizados na rede (PNAB, 2017). 

  A rede de serviços da Atenção Primária no município é formada por 03 estabelecimentos de 
atenção primária, dos quais 02 são Unidades Básica de Saúde (UBS) e 1 Unidade de Saúde da Família 
(USF), sendo que uma UBS fica no Distrito de Suinana. 

 

3.2.1 - SAÚDE DA FAMÍLIA  

 
A Política Nacional da Atenção Básica - PNAB 2017 tem na Saúde da Família sua estratégia 

prioritária para expansão, consolidação e qualificação da Atenção Primária à Saúde (APS). 

A Atenção Básica é a principal porta de entrada e que vai articular o acesso dos usuários ao 
Sistema Único de Saúde (SUS) e às Redes de Atenção à Saúde, orientada pelos princípios da 
acessibilidade, coordenação do cuidado, vínculo, continuidade e integralidade. Para atender esses 
princípios, a Atenção Básica desenvolve programas e ações, considerando a diversidade das 
necessidades de saúde dos usuários. 

Equipamentos de Saúde

Unidade Básica de Saúde Unidade Saúde da Família

Clínica/Centro de Especialidade Academia de Saúde

Central Gestão em Saúde Unidade Móvel de Urgência-SAMU
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As principais atribuições da Equipe de Saúde da Família (ESF) são: a atuação no 
cadastramento de indivíduos e domicílios, compondo um diagnóstico situacional da população pela 
qual a equipe é responsável, a fim de desenvolver ações tendo como foco as necessidades de saúde 
para um cuidado realizado de forma integral, abrangendo promoção de saúde, prevenção de 
doenças e agravos, cura, reabilitação, redução de danos e cuidados paliativos. 

Altair conta com uma USF – implantada, modalidade I com saúde bucal. 

A equipe da saúde da família é composta por médico(1), enfermeira, técnico de 

enfermagem(1), agentes comunitários de saúde (8), odontologista (2), auxiliar de saúde bucal (1). 

Conta ainda com médico pediatra, ginecologista/obstetra, auxiliar de enfermagem, higiene e 

limpeza, recepcionista e assistente social. Sendo a cobertura de 100% da população. 

 

3.2.1.1 - COBERTURA DA ATENÇÃO BÁSICA E COBERTURA SAÚDE DA 
FAMÍLIA 

 

 
 
 

3.2.1.2 - SERVIÇO OFERTADOS: 

- Consulta médico generalista 

- Consulta médico pediatra 

- Consulta médico ginecologista/obstetra 

- Consulta odontológica  

- Consulta de enfermagem 

- Consulta de enfermagem  
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- Acolhimento de enfermagem antes das consultas, com verificação de sinais vitais  

- Visitas domiciliares por: ACS, médico, enfermagem e odontologia. 

- Curativos, administração de medicações, coleta de exames laboratoriais, passagem de 
sondas, controle de pressão arterial e glicemia; 

- Administração de medicações oral supervisionada (pacientes com tuberculose e saúde 
mental) 

- Administração de benzetacil para tratamento de sífilis em gestante e parceiro 

-  Assistência ao pré-natal de risco habitual 

- Puericultura 

- Grupos educativos com grupos prioritários - diabéticos e hipertensos e gestante 
(suspenso por conta da pandemia do coronavírus); 

- Ações do PSE – Programa Saúde na Escola (suspenso por conta da pandemia do 
coronavírus) 

- Realização de testes rápidos de VDRL, HIV, gravidez e hepatites. 

- Coleta de exame cito patológico 

- Monitoramento de pacientes com síndrome gripal/COVID confirmado, via telefone e 
visita domiciliar. 

 

 

3.2.1.3 - NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF  

 

Os NASF-AB foram criados em 2008, pelo Ministério da Saúde, na perspectiva de ampliar a 
capacidade de resposta à maior parte dos problemas de saúde da população na APS. As equipes 
são formadas por profissionais de diferentes áreas de conhecimento, que atuam em parceria com os 
integrantes das Equipes de Atenção Primária (EAP) e/ou Estratégias de Saúde da Família (ESF) nos 
territórios sob responsabilidade dessas. 

Entretanto, as normativas que definiam os parâmetros e custeio do NASF-AB foram 
revogadas pela Portaria n° 2.979, de 12 de novembro de 2019, que instituiu o Programa Previne 
Brasil. Dessa forma, o gestor municipal passa a ter autonomia para manter e compor suas equipes, 
definindo os profissionais, a carga horária e os arranjos de equipe. 

Importante destacar que, a partir de 2021, conforme Portaria nº 3.222, de 10 de dezembro de 
2019, haverá um indicador relacionado à atuação de equipes multiprofissionais na APS incorporado 
ao rol de indicadores monitorados para o pagamento por desempenho.  

 Nosso município mantém as ações com as equipes multiprofissionais e quando necessário 
fazem o matriciamento de casos, trabalhando na resolubilidade dos mesmos. 

3.2.1.4- ATENÇÃO À SAÚDE BUCAL  
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O serviço odontológico do município de Altair está alinhado à Política Nacional de Saúde 
Bucal, trazendo uma série de medidas que possibilitam ações de promoção, prevenção e 
recuperação da saúde bucal dos munícipes, refletindo na saúde geral e qualidade de vida da 
população. O município conta com uma equipe de saúde bucal e implantou em dezembro de 2014 
o LRPD- Laboratório Regional Prótese Dentária. 

Dar resposta às demandas da população e ampliar o acesso às ações e serviços de promoção, 
prevenção e recuperação da saúde bucal, por meio de medidas de caráter coletivo e mediante o 
estabelecimento de referência territorial são fundamentais para que se concretize a humanização da 
atenção. Nos anos de 2020 e 2021 (1º semestre) as ações foram interrompidas devido pandemia do 
coronavírus. Ficando como atendimento somente urgências. 

Dentre as ações programadas em saúde bucal, foi priorizado o atendimento à gestante no 
mínimo uma consulta por trimestre e tratamento se necessário.     

O Programa Sorria São Paulo foi instituído em 2001 pelo Governo do Estado de São Paulo, 
efetivado em 2006 sob a forma de convenio pela Secretaria do Estado da Saúde de São Paulo (SES) 
e, a partir de 2008 estabelece, mediante adesão, a transferência de recursos do Fundo Estadual de 
Saúde, para ações de atenção básica na área de saúde bucal. Altair foi habilitado em 2006, o recurso 
é de grande importância para dar continuidade ao atendimento odontológico o ano todo. 

A partir de 2020, o Programa Sorria SP conta com a publicação das Diretrizes da Política 
Estadual de Saúde Bucal /SES-SP e a disponibilização da ferramenta de Classificação de Risco em 
SB desenvolvida para o monitoramento das ações na SB/APS (Resol. SS Nº12-11/01/2020).    Assim, 
o Sorria SP vem se qualificando cada vez mais para fortalecer atividades que contribuam para a 
reorganização da assistência à saúde bucal na APS, com a devida integração das equipes de SB às 
demais ações das equipes da APS. Possui um modelo assistencial que pressupõe a utilização da 
epidemiologia para priorização dos atendimentos de acordo com o risco de agravo às condições 
sistêmicas e de saúde bucal.  

Ações propostas no Plano de Trabalho: 

• ações coletivas de promoção e educação em saúde bucal (palestras com gestantes e 
idosos, feira em saúde bucal e escovação supervisionada nas escolas); 

•  ações coletivas de promoção e prevenção em saúde bucal (escovação, aplicação de 
flúor e atendimento em gestante); 
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  3.2.1.5 – LINHA DE CUIDADO DA CRIANÇA 

- Pediatra na unidade duas vezes por semana 

- Consulta de demanda espontânea 

- Com a alta responsável os RNs saem da maternidade com a primeira consulta de puericultura 
agendada (baixa adesão para as consultas subsequentes).  

- Puericultura; 

- Vacinação; 

- Monitoramento Bolsa Família 

 

3.2.1.6 LINHA DE CUIDADO HIPERTENSÃO E DIABETES 
 

- Realização de classificação de risco de todos os hipertensos e diabéticos a cada 6 meses, 

agendado consulta de acordo com o risco, priorizando os pacientes de alto risco. 

- Hipertensos e diabéticos são convocados através dos ACSS, para acompanhamento na 

unidade a cada semestre, para aferição da pressão arterial, realização de dextro e se necessário 

encaminhado para consulta médica com realização de exames laboratoriais. 

- Realização de hemoglobina glicada uma vez ao ano, e agendada consulta médica quando 

do resultado. 

- Realização de grupo de hipertensos e diabéticos com equipe multiprofissional (com a 

pandemia do coronavírus os grupos foram suspensos, sendo que em julho/2021 seguindo os 

protocolos teve início o trabalho com o grupo, seguindo protocolos e número reduzido de 

participantes.) 
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3.2.1.7 – LINHA DE CUIDADO GESTANTE 

- Busca ativa de mulher com atraso menstrual pelos ACSs, que orientam procurar 
enfermeira na unidade para realização do teste rápido de gravidez; se resultado positivo, já é 
realizado cadastro da gestante, teste rápido para Infecções Sexualmente Transmissíveis ISTs 
preconizados no pré-natal; 

- Avaliação situação vacinal; 

- Orientação e agendamento das consultas odontológicas, mesmo dia da consulta medica 
de pré-natal; 

- Solicitação dos exames preconizados do primeiro trimestre gestacional 

- Se gestante de alto risco, acompanhamento na unidade de saúde e referência 

 (AME Barretos); 

- Consulta de puerpério dentro dos primeiros 7 dias pela enfermeira, oportunizada no dia 
do teste do pezinho. 

- A primeira consulta de puerpério com obstetra vem agendada, através da parceria da 
alta responsável com Santa Casa de Olimpia e Barretos. 

 

3.2.1.8 – LINHA DE CUIDADO SAÚDE MENTAL 

- Renovação de receitas de uso continuo; 

- Trabalho multiprofissional com psicóloga e serviço social; 

-  Encaminhamento para psiquiatria quando necessário; 

- Encaminhamento de casos específicos à articuladora saúde mental. 

 

3.2.1.9 – SAÚDE NA ESCOLA 

 
O Programa Saúde na Escola (PSE) é uma política intersetorial da Saúde e da Educação 

instituído pelo Decreto nº 6.286, de 5 de dezembro de 2007. O Programa une as políticas de saúde e 
educação voltadas às crianças, adolescentes, jovens e adultos da educação básica pública brasileira 
para promover saúde e educação integral. A articulação entre Escola e a Atenção Primária à Saúde 
(APS) é a base do PSE. 

As ações a serem desenvolvidas mediante planejamento intersetorial e gestão 

compartilhada entre a saúde e a educação, são: 

1-Ações de combate ao mosquito Aedes aegypti;  

2. Promoção das práticas Corporais, da Atividade Física e do lazer nas escolas;  
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3. Prevenção ao uso de álcool, tabaco, crack e outras drogas; 

 4. Promoção da Cultura de Paz, Cidadania e Direitos Humanos;  

5. Prevenção das violências e dos acidentes;  

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

 7. Promoção e Avaliação de Saúde bucal e aplicação tópica de flúor;  

8. Verificação da situação vacinal;  

9. Promoção da segurança alimentar e nutricional e da alimentação saudável e prevenção 

da obesidade infantil; 10. Promoção da saúde auditiva e identificação de educandos com 

possíveis sinais de alteração.  

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

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

alteração.  

13. Prevenção à COVID-19 nas escolas (a ação de prevenção à covid-19 passa a fazer parte 

das ações do PSE, a partir da declaração de Emergência em Saúde Pública de importância 

Nacional (ESPIN) na Portaria nº 188, de 3 de fevereiro de 2020). 

Ações de saúde realizadas nas escolas de 2017 a 2020 

Ações 2017 2018 2019 2020 
Dengue 03 03 03 00 
Agravos  2 3  
Alimentação      
Cidadania  1    
Tabaco  3    
Violência     
Saúde bucal  3  1  
Saúde sexual   1 1  
Antropometria  3 3 3  
Práticas corporais    3  
Saúde ocular      
Vacinas     
Saúde auditiva     
 

Obs.: no ano de 2020 as ações foram suspensas devido a pandemia do Coronavírus. 
 

3.2.1.10 – ATENÇÃO À SAÚDE DA MULHER 

 
  A Assistência à Saúde da Mulher abrange todo o ciclo vital feminino, desde a infância até a 
senilidade. Engloba as linhas de cuidado com o pré-natal, parto e puerpério, planejamento 
reprodutivo e sexualidade, prevenção do câncer de colo de útero, detecção precoce do câncer de 
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mama e demais neoplasias ginecológicas, doenças prevalentes nas mulheres, enfrentamento da 
feminização das IST/AIDS, violência sexual e doméstica, além das especificidades dos vários perfis 
populacionais.  

A atenção primária do município oferece atendimento de demanda espontânea e de agenda 
nas diferentes necessidades da mulher. 

 
Distribuição dos indicadores de saúde da mulher, no período de 2017 a 2020 
 

Indicadores de saúde da mulher 2017 2018 2019 2020 
Casos novos de sífilis congênitas em menores de um ano de 
idade  

 0 0 0 

Razão de exames de citologia em mulheres de 25 a 64 anos   1,51 1,51 1,52 
Razão de exames de mamografia de rastreamento 50 a 69 anos  0,50 0,68 0,86 
Proporção de partos normais (%)   10 20 13,33 
Proporção de gravidez na adolescência (10 a 19 anos) (%)   20 48,57 17,78 
Número de óbitos maternos   0 0 0 

 

3.2.1.11 - ATENÇÃO À SAÚDE DO IDOSO 

 
A população Brasileira está crescendo consideravelmente, frente a esta nova trajetória na vida 

da população, há uma porcentagem de idosos ainda ativos dentro da faixa etária que se considera 
como idoso (60 anos ou mais). A média de vida do brasileiro é de 76,7 anos, demonstrando um 
melhor processo de envelhecimento, associado às políticas públicas de saúde, envelhecimento 
assistido, ações específicas à saúde do idoso e a melhora na qualidade de vida dessa população. 

 
População com 60 anos ou mais cadastrados  
 
2020 – 1020 

2021 –  1020 
 

Altair conta com uma ILPI – Instituição de Longa Permanência para Idosos com  07 
moradores 
Fonte: Coordenadora da Atenção Primária 

 

3.2.1.12 - ATENÇÃO ÀS DOENÇAS CRÔNICAS NÃO TRANSMISSÍVEIS  

 
 

 As Doenças Crônicas Não Transmissíveis (DCNT) constituem a principal causa de 
mortalidade, sendo responsáveis por aproximadamente 74% do total de mortes que ocorrem no 
Brasil. Sua prevalência vem aumentando ao longo dos últimos anos e entre as principais causas 
estão o envelhecimento populacional e adoção de hábitos de vida pouco saudáveis.  

As ações de atenção às pessoas com Doenças Crônicas não Transmissíveis são voltadas para 
as quatro principais DCNT: doenças cardiovasculares, câncer, doenças respiratórias crônicas e 
diabetes mellitus.  
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  Os fatores de risco para DCNT também fazem parte do trabalho da atenção primária, 
sendo as principais ações voltadas para a promoção da alimentação saudável, da atividade física, 
controle do tabagismo, hipertensos e diabéticos. 

Número de pacientes com Diabetes Mellitus (DM) e Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS) 

atendidos em Altair 

Doença Ano Número de pacientes 
DM 2019 476 

2020 372 

HAS 2019 476 
2020 372 

                  Fonte: Coordenadora da Atenção Primária  

 

3.3 - ASSISTÊNCIA ESPECIALIZADA AMBULATORIAL 

 

                Em outubro de 2019, em cumprimento ao disposto no Decreto nº 9.380, de 22 de maio de 
2018, foi aprovada para o município de Altair, pelo Despacho Nº 50 de 24/10/2019,  a readequação 
da rede física, de uma UBS porte IV, para Clínica/Centro de Especialidade. 

          O serviço conta com profissionais fisioterapeutas, fonoaudiólogo, psicólogo e nutricionista.  

  O município oferece ainda atendimento em cardiologia uma vez por mês, sendo através 
de agenda e serviço de RX. 

 

3.3.1 - REFERÊNCIAS REGIONAIS AMBULATORIAIS: 

 

A Programação Pactuada e Integrada - PPI é um processo instituído no âmbito do 
Sistema Único de Saúde onde, em consonância com o processo de planejamento, são definidas e 
quantificadas as ações de saúde para população residente em cada território, bem como 
efetuados os pactos intergestores para garantia de acesso da população aos serviços de saúde. 
Tem por objetivo organizar a rede de serviços, dando transparência aos fluxos estabelecidos e 
definir, a partir de critérios e parâmetros pactuados, os limites financeiros destinados à 
assistência da população própria e das referências recebidas de outros municípios. Define a 
programação das ações de saúde em cada território e norteia a alocação dos recursos financeiros 
para saúde a partir de critérios e parâmetros pactuados entre os gestores. 

  As Diretrizes e Estratégias Operacionais para Elaboração da PPI no Estado de São Paulo 
foram aprovadas pela Comissão Intergestores Bipartite- CIB/SP, no dia 25 de outubro de 2007. 

 A PPI incorporou 5 linhas de cuidado, programadas pelos municípios de acordo com 
os parâmetros de necessidade, a partir da atenção básica, com a perspectiva da integralidade: 
diabetes mellitus, hipertensão arterial, pré-natal, câncer de colo de útero e de mama. 

    Em julho de 2008, foi aprovado pela CIB o limite financeiro federal de média e alta 
complexidade de cada município, estabelecendo o montante de recursos destinados à população 
residente e o recurso destinado à população referenciada de outros municípios. Nos meses 

https://www.jusbrasil.com.br/legislacao/581958149/decreto-9380-18
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seguintes trabalhou-se a programação por gestão e por estabelecimento de saúde, culminando 
na aprovação da PPI na Reunião da CIB de outubro de 2008, sendo implantada a partir de 
novembro de 2008. 

  Em relação às referências de média e alta complexidade, estabelecidas na Programação 
Pactuada e Integrada – PPI e nas redes de alta complexidade, é fundamental que o que foi 
programado e pactuado seja de fato oferecido aos moradores de Altair, pois hoje existem áreas 
que estão desassistidas e é necessário que o fato seja constantemente discutido nas reuniões de 
CIR – Comissão Intergestores Regional e que cada um assuma e cumpra seu papel. 

 As referências para Altair em média ambulatorial é basicamente Olímpia (via malote) e 
Barretos (via CROSS). 

Há demandas em algumas especialidades e com a pandemia a situação ficou pior. 
Dificuldades de acesso aos serviços ofertados pela Santa Casa de Barretos (segundo entidade 
por conta do coronavírus). 

Exames laboratoriais de bioquímica, hematologia, uroanálises (não todos) são colhidos 
no município e encaminhados para referência Olímpia obedecendo pactuação. 

Para Barretos são encaminhados alguns exames hormonais, de imunologia e sorológicos 
(cota PPI), insuficientes para a demanda. 

 
Em 2017 foi montado em nível de DRS, grupo para discussão da PPI, com o intuito de 

discutir as dificuldades tanto de quem tem o serviço comprado, como de quem ofertou os serviços 
e hoje por diversas razões não podem cumprir pactuação. Reconhecemos que apesar das 
discussões e esforços há um grande caminho a ser percorrido e que nesse meio o município acaba 
tendo que bancar com recursos próprios o que não é garantido nas pactuações. Fato que deixa o 
município a mercê de responder principalmente ao Ministério Público o porquê da compra de 
serviços que são oferecidos pelo SUS ou pelo menos deveriam.  

 
O AME Ambulatório Médico de Especialidades de Barretos vem em socorro de várias 

necessidades do município, oferecendo atendimento de qualidade em algumas especialidades e 
exames e ainda oferecendo o trabalho de matriciamento.  

 Hoje um dos maiores problemas que o município enfrenta é em relação a cirurgias de 
média complexidade e alta complexidade, serviço parado, somente emergência.  

 
 

3.3.2 - SERVIÇOS COMPRADOS 

 

 O município de Altair, mantem contratos com alguns serviços nas cidades vizinhas 
para atender “necessidades” da população diga-se de passagem bastante carente, como 
exames laboratoriais e de imagem, quando são urgenciados. 

 

 3.3.3. -  REFERÊNCIA PARA SAÚDE BUCAL - REGIÃO 
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Santa Casa de Barretos referência para urgência/emergência pra  traumatologia e cuco 
maxilo facial. 

Hospital de Amor Barretos – referência para tratamento de câncer. 

 

3.4 - SAÚDE MENTAL 

 
O município oferece atendimento em psicologia, contando com uma psicóloga 

atendendo três vezes por semana. A demanda já era considerável, vez que a cada dia são 
encaminhados novos pacientes. Em decorrência da pandemia do coronavírus a situação piorou 
e a maioria dos atendimentos estava se dando de forma online. 

Casos de pacientes usuários de álcool e outras drogas, a articuladora de saúde mental 
faz um trabalho em parceria com a equipe de saúde da família onde após contato com usuário e 
familiares, o usuário é levado ao serviço de triagem do Ambulatório Santo Antônio de Pádua na 
Providência de Deus em São José do Rio Preto. 

O Ambulatório de Diagnóstico, Tratamento e Triagem de Álcool e Outras Drogas é um 

centro de atendimentos para dependentes químicos que procuram  se libertar do vício. 

O Ambulatório conta com equipe formada por médicos, psiquiatras, psicólogos, 

assistente social, enfermeiros e religiosos, que ajudam os pacientes a entenderem, aceitarem e 

buscarem tratamento para a doença da dependência química. 

O atendimento é gratuito, imediato e voluntário. Ao chegar no Ambulatório, o 

dependente informa a sua vontade de deixar a dependência. É aberto um prontuário e nesse 

mesmo dia ele é atendido pela equipe técnica, que fará o diagnóstico e indicará o tratamento 

necessário. Se for preciso tratamento intensivo – internação – o paciente fará o acompanhamento 

ambulatorial até a liberação de uma vaga em uma das Comunidades Terapêuticas da Associação 

e Fraternidade. 

O Ambulatório também dá suporte para os dependentes em sobriedade, por meio de 

grupos de ajuda. 

 

3.4.1 -  REFERÊNCIA REGIÃO   

 

Quando em surto o paciente é encaminhado a UPA de Olímpia que se necessário faz a 
regulação desse paciente à Santa Casa de Barretos que conta com 20 leitos em saúde mental 
segundo CNES. 

As consultas com  psiquiatra(15/mês), são referenciadas para Olimpia, porém o  acesso 
não está acontecendo. 

Barretos temos uma vaga/mês em psiquiatria, que tem sido disponibilizado agenda. No 
panorama atual o município de Guaraci através de gentileza da gestão, cedeu algumas vagas em 
especial dos pedidos judiciais. 

Não há Serviço de Residência Terapêutica no âmbito regional. 
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3.4.2 - FLUXO REGULAÇÃO LEITOS PSIQUIÁTRICOS “MICRO REGIÃO 
OLÍMPIA” 

 

 

 

 

 

 

 

3.5 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR 

 
Altair não conta com hospitais, todos os pacientes quando necessário são encaminhados 

a UPA de Olímpia, que realiza a regulação (via CROSS) desse paciente, se necessário internação 

à Santa Casa de Olímpia ou Barretos. 

Quando o caso é eletivo as referências são a Santa Casa de Olímpia e/ou Santa Casa de 

Barretos. 
 

3.6  - URGENCIA E EMERGENCIA 
 

Altair conta o serviço do SAMU – Serviço de   Atendimento Móvel de Urgência, ligado a 
base regional em Barretos, com uma ambulância suporte básico que realiza transferência mediante 
regulação da base regional. 

Para o transporte de pacientes quando necessário, fora o suporte básico do SAMU, 

contamos com: 6 ambulâncias  

No município há uma unidade denominada “UBS Paulo Humberto  Figueiredo” – CNES 

2074184, conhecida popularmente por “Pronto Socorro”, que oferece pronto atendimento das 7 

às 22h, de segunda a sexta-feira, e finais de semana e feriados das 7 as 19h. Esta unidade conta 

com uma sala de urgência/emergência equipada com: 

 

- Carrinho de emergência (medicamentos, materiais, material de intubação); 
- 1 desfibrilador 
- 1 DEA 

Olímpia, Severínia, Guaraci, Altair

Olímpia (UPA, Ambulário de SM)

CROSS

Módulo Urgência e Emergência - Leitos Psiquiátricos

Santa Casa de Barretos
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- 1 Ventilador Mecânico 
- 1 Aspirador de Secreções 
- 1 Negatoscópio 
- Rede de oxigênio canalizada 
- 1 Oxímetro de Pulso Adulto e Infantil 

 

3.7 - APOIO DIAGNÓSTICO 
 

O município oferece serviço de RX e ECG. Os outros serviços são geralmente encaminhados 

para as referências Olímpia (ARE), Barretos (ARE, Santa Casa, Hospital do Amor e AME), 

Catanduva (Hospital Padre Albino).  

Os exames que necessitam de resultados urgentes (como pacientes na UPA), gestantes ou 

outros,  e ainda exames que não são ofertados via SUS o município mantém convênio com 

serviço de laboratório e imagem. 

 

4 -  REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE  
 
REDES TEMÁTICAS  
 

4.1 - REDE CEGONHA 

 

A Portaria nº 1.459, de 24 de junho de 2011 instituiu a “Rede Cegonha” no âmbito do 
Sistema Único de Saúde (SUS) definindo-a como uma rede de cuidados que visa assegurar às 
mulheres o direito ao planejamento reprodutivo e a atenção humanizada à gravidez, ao parto e 
puerpério. Da mesma forma, a estruturação desta Rede de Atenção à Saúde (RAS) pretende 
ainda, garantir às crianças um nascimento seguro e um crescimento e desenvolvimento saudáveis. 

Em consonância com a Portaria Ministerial, o Grupo Bipartite Condutor da Rede no Estado 
de São Paulo, através da Deliberação CIB nº 34 de 06 de setembro de 2011, priorizou a 
implantação da Rede Cegonha dentro da configuração das Redes Regionalizadas de Atenção à 
Saúde (RRAS), as quais foram pactuadas de maneira bipartite e instituídas pela Deliberação CIB 
de agosto de 2011, como território para o seu desenho. 

Na RRAS 13 o processo de organização do Plano Regional da Rede Cegonha ocorreu em 
paralelo com a organização da própria Rede. Foram realizados vários movimentos e oficinas 
que, num primeiro momento, objetivaram estabelecer o panorama quali-quantitativo da 
assistência materno- infantil existente na RRAS culminando com o início dos trabalhos dos 
Grupos Condutores Regionais e Municipais. 

Na Região Norte-Barretos mais de 30% da população é constituída por mulheres em idade 
fértil. A maioria dos municípios dessa Região de Saúde possui grande parte de usuários SUS 
dependentes, dada a baixa porcentagem de cobertura pela assistência suplementar, o município 
de Olímpia possui a maior cobertura da saúde suplementar e o município de Altair, a menor. 
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Em relação à regulação da assistência, mais especificamente do acesso, através das 

Centrais de Regulação , todos os municípios do DRS-V Barretos contam com infra-estrutura 
mínima de uma Central de Agendamentos Ambulatoriais-Consultas e Exames, realizando o 
agendamento dos usuários através de sistemas específicos (CROSS para os AMEs e HC de 
Ribeirão Preto) ou mesmo através dos fluxos pactuados com os municípios de referência e o 
Núcleo de Regulação do DRS-V Barretos. 

Todos os municípios do do DRS-V Barretos  são dependentes da regulação de 
urgência/emergência feita pela CROSS.  

Os municípios da Região de Saúde Norte-Barretos contam com 6 prestadores que 
realizam atendimento obstétrico, dos quais cinco atendem gestantes de risco habitual e um, a 
Santa Casa de Barretos, atende também gestantes de alto risco sendo referência secundária para 
gestação de alto risco (habilitada de acordo com a Portaria GM/MS nº 3.477/1998) para todos 
os municípios do DRS V Barretos. Ainda, em relação a essa Região de Saúde é importante 
destacar algumas particularidades: 

A Santa Casa de Olímpia é referência em obstetrícia para os municípios do seu entorno e 
que não contam com Hospital. 
 

4.1.1 - NÍVEL MUNICIPAL 

 
O município na Atenção Primária procura assegurar às mulheres o direito ao 

planejamento reprodutivo e a atenção humanizada à gravidez, ao parto e ao puerpério, bem 
como assegurar às crianças o direito ao nascimento seguro e ao crescimento e desenvolvimento 
saudáveis. 

O acompanhamento do pré-natal é feito pelo município quando há necessidade de 
acompanhamento de gestantes de alto risco, essas gestantes são reguladas via CROSS para o 
AME em Barretos-SP, sendo o parto realizado na Santa Casa de Barretos que é referência para 
esses partos. 

- Consultas ginecologista – oferta de testes rápidos, exames preventivos e planejamento 
reprodutivo; 

- Consultas pré-natal – agendada e realizada por obstetra e enfermeira da saúde da família; 

- Exames pré-natal – ofertados  obedecendo protocolos (os que não são ofertados na 
referência, o municipio compra); 

- Busca ativa de gestantes – realizada nas visitas dos ACSs; 

- Esquema vacinal – acompanhado nas consultas; 

- Consulta puerpério - agendada e realizada por obstetra e enfermeira da saúde da família; 

- Consulta pediatra ou médico saúde da família – para acompanhamento das crianças até 2 
anos de idade.  

 
RECURSOS RECEBIDOS 
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IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PARA A REDE CEGONHA 

 

ANO Portaria Destinação Valor 

 
2019 

 

PORTARIA  GM/MS Nº 
2.082 

Realização de Novos Exames do 
Componente Pré-Natal 

R$ 49,83 

2020 
PORTARIA GM/MS Nº 
3.485 

Realização de teste rápido de gravidez R$ 56,00 

2021 

PORTARIA GM/MS Nº 
1.014 

Realização de Novos Exames de Pré-
Natal 

R$ 398,88 

PORTARIA GM/MS Nº 
1.575 

Realização de Teste Rápido de 
Gravidez (TRG). 

R$ 56,00 

 

 

 

4.2 - REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA – RUE 
 

A Reformulação da Política Nacional de Atenção às Urgências, que tem seu respaldo na 
Portaria MS/GM nº 1.600 de 07 de julho de 2011 e que institui a Rede de Urgência e Emergência 
(RUE) no Sistema Único de Saúde, propõe ações estratégicas para qualificar a gestão e o 
atendimento das urgências em todos os seus componentes. 
 

4.2.1 - DEMANDAS REGIONAIS 

 
As demandas regionais de urgência e emergência são reguladas através da Central 

Regulação de Ofertas de Serviços de Saúde (CROSS/SES-SP). 

           A regulação das urgências do DRS-V Barretos é realizada pela CROSS somente em casos 
de transferências inter-hospitalares. No DRS-V Barretos os municípios sem unidade hospitalar 
encaminham os casos de urgência para referências e estes por sua vez fazem contato com a 
CROSS. 

 

4.2.2 – SAMU 

De acordo com a Portaria GM/MS 1.600 de 07/07/2011, o Serviço de Atendimento Móvel 
de Urgência (SAMU 192) e suas Centrais de Regulação Médica das Urgências tem como objetivo 
chegar precocemente à vítima após ter ocorrido um agravo à sua saúde (de natureza clínica, 
cirúrgica, traumática, obstétrica, pediátrica, psiquiátrica, entre outras) que possa levar a 
sofrimento, sequelas ou mesmo à morte, sendo necessário, garantir atendimento e/ou transporte 
adequado para um serviço de saúde devidamente hierarquizado e integrado ao SUS. Somente os  
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municípios da região Norte  do DRS-V Barretos tem o serviço SAMU 192, em funcionamento a 
Região Sul Barretos, não aderiu. 

 

4.2.3 - UPAS – UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO AMBULATORIAL 

 
            O  DRS-V Barretos conta com três UPAs, sendo uma em Barretos para atender sua 
população, uma em Olímpia que é referência para seu entorno e população própria, inclusive 
para Altair, ambos municípios da Região Norte e  uma em Bebedouro para atender entorno e 
população própria,  município da Região Sul Barretos. 
 
 

4.2.4 - NÍVEL MUNICIPAL 
 

          O município não oferece atendimento 24h,  conta com 03 Unidades Básicas de Saúde, sendo 
que uma dessas está equipada com sala para atendimento de urgência/emergência, contando 
com atendimento das 7 às 22h  de segunda a sexta-feira e das 7 as 19h aos sábados, domingos e 
feriados. Este serviço faz o primeiro atendimento e sendo necessário encaminha à UPA de 
Olímpia, via regulação do SAMU Regional. 
          O município possui o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência – SAMU 192, suporte 
básico estando ligado diretamente ao SAMU Regional – Barretos que regula as ocorrências, a 
partir de ligações de usuários através 192.  
 

 

4.3 - RAPS – REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL 

 
A Política Nacional de Saúde Mental busca consolidar um modelo de atenção aberto e de 

base comunitária. A proposta é garantir a livre circulação das pessoas com problemas mentais 
pelos serviços, pela comunidade e pela cidade. A Rede de Atenção Psicossocial (RAPS) 
estabelece os pontos de atenção para o atendimento de pessoas com problemas mentais, 
incluindo os efeitos nocivos do uso de crack, álcool e outras drogas. A Rede integra o Sistema 
Único de Saúde (SUS). A Rede é composta por serviços e equipamentos variados, tais como: os 
Centros de Atenção Psicossocial(CAPS); os Serviços Residenciais Terapêuticos (SRT); os Centros 
de Convivência e Cultura, as Unidade de Acolhimento (UAs), e os leitos de atenção integral (em 
Hospitais Gerais, nos CAPS III). Faz parte dessa política o programa de Volta para Casa, que 
oferece bolsas para pacientes egressos de longas internações em hospitais psiquiátricos. 

A Região-Norte da DRS V de Barretos, vem tentando se adequar a estas propostas, já 
contando com um CAPS III no município de Barretos, um CAPS no município de Olimpia e um 
CAPS I no município de Guaíra e 23 leitos psiquiátricos, na Santa Casa de Barretos – Hospital 
Geral. Em 2008 foram descredenciados 110 leitos no Hospital Psiquiátrico Vale do Rio Grande. 
Os municípios de Barretos, Olímpia e Guaíra possuem Ambulatório de Saúde Mental. 
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4.3.1 - CAPS –  CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL 
 

A atenção psicossocial especializada é composta pelos Centros de Atenção Psicossocial 
(CAPS) - constituído por equipe multiprofissional que atua sob a ótica interdisciplinar e realiza 
atendimento às pessoas com transtornos mentais graves e persistentes e às pessoas com 
necessidades decorrentes do uso de álcool e outras drogas, em sua área territorial, em regime de 
tratamento intensivo, semi-intensivo e não-intensivo. 

 O trabalho no CAPS é realizado prioritariamente em espaços coletivos (grupos, 
assembleias de usuários, reunião diária de equipe), de forma articulada com os outros pontos de 
atenção da rede de saúde e das demais redes. O cuidado é desenvolvido por meio de Projeto 
Terapêutico Individual, envolvendo em sua construção a equipe, o usuário e sua família. 

A Região-Norte da DRS V de Barretos, vem tentando se adequar a estas propostas, já 
contando com um CAPS III no município de Barretos, um CAPS no município de Olimpia e um 
CAPS I no município de Guaíra. 
 

4.3.2 -  ATENÇÃO RESIDENCIAL DE CARÁTER TRANSITÓRIO 

 

4.3.2.1 - UNIDADES DE ACOLHIMENTO 

 
Este é um ponto de atenção na rede que oferece cuidados contínuos de saúde, com 

funcionamento 24 horas, em ambiente residencial, para pessoas com necessidade decorrentes do 
uso de álcool e outras drogas, de ambos os sexos, que apresentem acentuada vulnerabilidade 
social e/ou familiar e demandem acompanhamento terapêutico e protetivo de caráter 
transitório. O tempo de permanência na Unidade de Acolhimento é de até seis (06) meses. O 
acolhimento neste ponto de atenção será definido exclusivamente pela equipe do CAPS de 
referência que será responsável pela elaboração do projeto terapêutico singular do usuário, 
considerando a hierarquização do cuidado, priorizando a atenção em serviços comunitários de 
saúde. 

 
 

4.3.2.2 - SERVIÇOS DE ATENÇÃO EM REGIME RESIDENCIAL – UNIDADE 
DE ACOLHIMENTO ADULTO, UNIDADE DE ACOLHIMENTO INFANTO 
JUVENIL E COMUNIDADES TERAPÊUTICAS. 

 

A Região Norte Barretos não conta com nenhum serviço de comunidade terapêutica de 
acordo com a Portaria 3.088 de 23 de dezembro de 2011. Os serviços existentes são particulares 
ou ligados a alguma instituição religiosa. 

Em relação à Unidade de Acolhimento Adulto e Infanto Juvenil a Região de Saúde não 
contempla nenhum serviço. 

 
 

4.3.2.3 - INTERNAÇÕES 
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A Região Barretos conta com vinte e tres leitos psiquiátricos, na Santa Casa de Barretos – 

Hospital Geral, para internação de urgência. 
 

 

4.3.2.4 - CARTÃO RECOMEÇO 

O Programa Recomeço é uma iniciativa do Governo do Estado de São Paulo, gratuito, que 
promove ações voltadas ao cuidado integral dos indivíduos com problemas relacionados ao uso de 
álcool e drogas. 

 São vagas sociais para acolhimento em comunidades terapêuticas, em 42 municípios do 
estado de São Paulo, custeadas pelo governo estadual. 

 O público para atendimento pelo Programa Recomeço é Adulto (maior de 18 anos), 
masculino, feminino e transexual. 

 Esse acolhimento se dará por até 180 dias (6 meses), podendo ser prorrogado por mais 90 dias, 

conforme avaliação. 

Participação na Rede Recomeço 

  Portas de Entrada: Termo de atuação em rede, com a pactuação de como deve ser realizado 
o Fluxo 

 Comunidades Terapêuticas e Repúblicas: termo de atuação em rede – Estabelecimento da 
regulação das vagas e da Prestação do Serviço ofertado pelos equipamentos e da prestação de 
contas. 

4.3.2.5 - COMUNIDADES TERAPÊUTICAS 

Para efetividade do serviço prestado é importante garantir: 
▪ Transporte pelo município até a Comunidade Terapêutica; 
▪  Encaminhamentos de usuários que estejam dentro do perfil. 

 

4.3.2.5.1 - COMUNIDADES TERAPÊUTICAS NOS SEGUINTES LOCAIS: 

• Comunidade Terapêutica Terra Santa – Colina-SP e Comunidade Terapêutica Padre 
Gabriel (Barretos-SP) – masculina 

• Comunidade Terapêutica Taquaritinga-SP (Feminina) 
 

4.3.2.5.2 - PERFIL: 

• Quadro de saúde estabilizado; 

• Quadro Psiquiátrico não agudo; 

• Avaliação do nível de funcionalidade;  

• Avaliação de comprometimentos cognitivos. 
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4.3.2.5.3 - RESERVA NO SISTEMA COED/FEBRACT 

No momento (pandemia) reservas disponíveis no sistema com datas especificas. 

Para reservas recomendáveis realizar as inserções no Sistema no primeiro horário do dia a 
fim de garantir a vaga. 

Em casos de não conseguir realizar reserva pode ser feito contato com o serviço social para 
articulação de vagas. 19-971414549 (telefone corporativo) e fluxo.febract@gmail.com. 

Recomendável durante período de acolhimento que a rede permaneça tecendo dialogo a fim 
de oportunizar que o indivíduo permaneça sendo assistido durante e pós período de acolhimento 
pelos órgãos públicos em especial aqueles que trabalham com a temática dependência química 
como por exemplo a saúde mental e os CAPS. 

Nota: Em setembro de 2021 o plano regional da RAPS da região de Barretos, estará sendo 
atualizado, por meio de oficina com a região. 

 

4.3.2.6 - SAÚDE MENTAL NÍVEL MUNICIPAL 
   

A saúde mental do município de Altair segue o seguinte fluxo: 

Paciente apresentando sofrimento psíquico é encaminhado para atendimento no serviço 
da atenção básica onde é avaliado pela equipe. Havendo necessidade o paciente é encaminhado 
para referências. O paciente que chega na unidade em caso crítico é encaminhado para UPA de 
Olímpia e havendo a necessidade encaminhado para o Hospital Geral de Barretos, onde se 
encontra uma ala psiquiátrica que após tratamento hospitalar retorna para o município . Ou é 
encaminhado para o CAPS e ambulatório de referência. 

A referência para psiquiatria é Olimpia que no momento não está ofertando o pactuado 
em PPI, sendo que Guarací gentilmente cedeu algumas vagas para o município de Altair 
especialmente os pedidos judiciais. 

O município conta com atendimento em psicologia e Atenção Básica. 

Fonte: Interlocutor Saúde Mental 
 

4.4  -  DOENÇAS CRÔNICAS: LINHAS DE CUIDADO ONCOLOGIA, DOENÇA 
RENAL CRONICA E OBESIDADE. 

 
A Rede de Atenção à Pessoa com Doença Crônica faz parte da política nacional de 

atenção às pessoas com doenças crônicas, que inclui ainda a a prevenção e o controle do 
câncer.  As doenças crônicas, segundo a Portaria nº 483, de 1º de abril de 2014, são aquelas 
que apresentam início gradual, com duração longa ou incerta, que, em geral, apresentam 
múltiplas causas e cujo tratamento envolva mudanças de estilo de vida, em um processo de 
cuidado contínuo que, usualmente, não leva à cura. 

4.4.1 – LINHA DE CUIDADO ONCOLOGIA 
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O quadro epidemiológico atual demonstra que o grupo das Neoplasias se constitui 
num dos principais problemas de saúde pública no Brasil, sendo necessário a adoção de 
medidas eficazes para o controle da doença. Tendo em vista esta realidade e, considerando 
as diretrizes apresentadas nas Portarias 483 MS/GM, que redefine a Rede de Atenção à Saúde 
das Pessoas com Doenças Crônicas e a Portaria 874 MS/GM, que institui a Polít ica Nacional 
de Prevenção e Controle de Câncer na Rede de Atenção à Saúde das Pessoas com Doenças 
Crônicas no âmbito do SUS, serão priorizados para a organização da rede das linhas de 
cuidado as doenças/fatores de risco mais prevalentes. 

Desta forma, a Comissão Intergestores Bipartite (CIB) do Estado de São Paulo, através 
da Deliberação CIB-15, de 22/04/2014, aprovou a Nota Técnica com as diretrizes para a 
elaboração dos Planos de Ação Regional de Prevenção e Controle do Câncer no Estado de 
São Paulo. 

Com base nas taxas brutas de incidência de neoplasias estimadas pelo Instituto 
Nacional de Câncer (INCA, 2016) para a população residente na  RRAS 13, estima-se, 
considerando-se os dados de cada Região de Saúde, que, para o sexo masculino, o câncer de 
próstata será o mais incidente, já no sexo feminino, o câncer de mama como o mais incidente, 
seguindo a mesma tendência observada na RRAS 13, no Estado e no Brasil. 

 

4.4.1.1 - RASTREAMENTO DO CÂNCER DE COLO DE ÚTERO 

 
As Ações de rastreamento do câncer de colo de útero podem reduzir a mortalidade e 

a incidência dessa doença, por meio da promoção da saúde e detecção precoce das lesões 
precursoras com potencial maligno ou carcinoma in situ, por meio do exame colpocitológico 
periódico, de baixo custo, eficaz e, ainda, medidas de controle das infecções pelo 
papilomavírus humano (HPV) ajudarão a reduzir a incidência desse tipo de câncer. Destaca-
se como relevante, a introdução da vacina HPV no calendário vacinal a partir de 2014 para 
redução dos casos de neoplasia de colo de útero, sendo uma importante ferramenta de 
prevenção primária à doença. 
 
 

4.4.1.2 - RASTREAMENTO DO CÂNCER DE MAMA E COLO DE ÚTERO 

 
As ações de prevenção do câncer de mama e colo do utero se constituem na abordagem 

de pessoas com sinais e sintomas para mamografia e realização do citopatatológico e no 
rastreamento através da realização de exames em pessoas assintomáticas, buscando 
identificar lesões sugestivas da doença visando o diagnóstico e o tratamento precoce. 

 
 

 

4.4.1.3 - PREVENÇÃO DA NEOPLASIA DE PRÓSTATA 
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A prevenção da neoplasia de próstata é realizada através das ações “Novembro Azul” 

e do Programa do Governo do Estado de São Paulo “Filho que Ama Leva o Pai ao AME”. 
Destacamos que o Hospital Pio XII realiza prevenção através das Unidades Móveis e do 
Instituto de Prevenção localizado na própria Instituição. 
 

4.4.1.4 - UNIDADE  MÓVEL 

 
Na área de abrangência da RRAS 13, somente o DRS de Barretos, através da Fundação 

Pio-XII possui o serviço que se desloca até os municípios segundo um cronograma anual 
pactuado em CIR, para a captação das mulheres, em conjunto com as equipes municipais, 
para realização de mamografia e papanicolaou. 

Sendo prejudicado no ano de 2020 e 2021 dado a pandemia do Coronavírus. 

 

4.4.1.5 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ONCOLOGIA 

 
A RRAS 13 conta com 7 unidades especializadas de atendimento em oncologia. 
 

4.4.1.6  - REGULAÇÃO 

  
Os municípios da área de abrangência da RRAS 13 possuem em sua estrutura física, 

equipamentos de informática e acesso a internet para realização dos agendamentos 
ambulatoriais via CROSS. 

A regulação do acesso à assistência em oncologia será feita em todos os pontos da 
atenção: desde a atenção básica até o nível terciário. 

 

Nos DRS de Barretos e Franca a regulação dos pacientes é feita através do Programa 
da Rede Hebe Camargo utilizando a Central de Regulação de Ofertas de Serviço de Saúde 
(CROSS). 

 
NÍVEL MUNICIPAL  
 

A Atenção Básica municipal mantém contato entre enfermeira da saúde da família e 
(responsáveis) Hospital de Amor para encaminhamento de manchas na pele e outros casos 
que merecem ser discutidos. 

O serviço de saúde através dos ACSs fazem a busca anual de mulheres para a 
realização dos exames preventivos de câncer de mama e útero (Papanicolau e Mamografia) 
quando da vinda da unidade móvel do PIO XII. 
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A unidades de saúde tem portas abertas para a realização de Papanicolau. Com a 
pandemia do Coronavírus o cenário ficou um tanto difirente, os exames de papanicolau são 
colhidos pela enfermeira,  mamografias são agendadas através sistema CROSS, e suspeitas 
de qualquer tipo de câncer paciente é encaminhado para especialidades ou exames, para 
confirmação de diagnóstico, se confirmado paciente inserido sistema CROSS.  

 

5 - APOIO LOGISTICO E À GESTÃO 
 

5.1 -   PLANEJAMENTO EM SAÚDE 
 

O planejamento no SUS é uma função gestora, um requisito legal e um dos 

mecanismos mais relevantes para assegurar a unicidade e os princípios constitucionais do 

SUS. Expressa as responsabilidades dos gestores de cada esfera de governo em relação à 

saúde da população do território quanto à integração da organização sistêmica. A tarefa de 

planejar exige conhecimento técnico, que se expressa em instrumentos e ferramentas  

desenvolvidas em processos de trabalho. 

O caráter integrado das atividades de planejamento no SUS valoriza a autonomia 

dos entes federados, uma vez que todo o processo deve ser conduzido de maneira 

ascendente, desde os Municípios até a União. O desafio dos gestores municipais e estaduais 

é cumprir com a agenda deste macroprocesso e executá-la de forma integrada aos demais 

entes federados que compõem a região de saúde. 

O Ministério da Saúde, o CONASS e o CONASEMS, em consonância com o 

Conselho Nacional de Saúde, definem as diretrizes gerais de elaboração do planejamento 

para todas as esferas de gestão, estabelecem as prioridades e os objetivos nacionais. Os 

Municípios, a partir das necessidades locais, das diretrizes estabelecidas pelos Conselhos 

Municipais de Saúde, das prioridades estaduais e nacionais, elaboram, implementam e 

avaliam o ciclo do planejamento municipal. 

                     
 Principais regulamentações sobre o planejamento no SUS. 
  

Legislações 
Disposições sobre o planejamento no 
SUS 

Art. 36 da Lei n° 8.080, de 1990 

Estabelece que o processo de planejamento e orçamento no 

SUS será de natureza ascendente desde a esfera municipal até 

a federal e deverá observar o equilíbrio financeiro dos entes da 

Federação, define o Plano de Saúde como instrumento básico do 

planejamento setorial e confere ao CNS a atribuição de 

estabelecer as diretrizes gerais para a elaboração dos planos de 

saúde 
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Lei n° 8.142, de 1990 

Define as conferências de saúde como instâncias para avaliação 

da situação de saúde e proposição de diretrizes para a 

formulação da política de saúde nas três esferas, de maneira 

ascendente, e estabelece a elaboração dos planos de saúde 

como condição para o recebimento de transferências do Fundo 

Nacional de Saúde (FNS). 

 
Emenda Constitucional n° 29, de 

2000 

Institui a obrigatoriedade da aplicação por parte dos três entes da 

Federação de patamares mínimos de recursos fiscais para o 

financiamento das ações e serviços de saúde no SUS, patamares 

esses que deverão balizar a previsão de receitas e despesas nos 

processos de planejamento do SUS. 

 
 

Portaria n° 4.279, de 2010 

Estabelece os fundamentos conceituais e operativos essenciais 

ao processo de organização das redes de atenção à saúde e as 

diretrizes para sua implementação, visando a regionalização das 

ações e serviços de saúde no SUS e consequente garantia da 

integralidade do cuidado. 

 
 
 
 

Decreto n° 7.508, de 2011 

Regulamenta a Lei 8.080/1990 no que se refere à organização 

do SUS, ao planejamento da saúde, à assistência à saúde e à 

articulação interfederativa. Estabelece critérios para a instituição 

das regiões de saúde, define o planejamento como atividade 

obrigatória dos entes federados, de natureza ascendente e 

integrada e indutora das políticas para a iniciativa privada. Institui 

o Contrato Organizativo da Ação Pública de Saúde - COAP como 

acordo de colaboração entre os entes da Federação, visando 

integrar as ações e serviços de saúde no âmbito regional. 

 

 
Resolução CIT n° 01/2011 

Estabelece as diretrizes gerais para a instituição das regiões de 

saúde no âmbito do SUS, institui a Região de Saúde como base 

para o planejamento dos entes federados e define as CIR, as CIB 

e a CIT como fóruns de pactuação de um amplo conjunto de 

decisões essenciais para o planejamento regional integrado no 

SUS. 

 

 
Lei Complementar n° 141, de 

2012 

Regulamenta o § 3o do art. 198 da Constituição Federal para 

dispor sobre os valores mínimos a serem aplicados anualmente 

pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios em ações e 

serviços públicos de saúde; estabelece os critérios de rateio dos 

recursos de transferências para a saúde e as normas de 

fiscalização, avaliação e controle das despesas com saúde nas 

3 (três) esferas de governo. 

 
 
 
 

Portaria n° 2.135, de 2013 

Estabelece diretrizes para o processo de planejamento no âmbito 

do SUS, define o Plano de Saúde, as respectivas Programações 

Anuais e o Relatório de Gestão como os instrumentos 

fundamentais para o planejamento no âmbito do SUS. 

Estabelece ainda que o Plano de Saúde deverá observar os 

prazos do PPA de cada ente da Federação. Dispõe que o 

processo de planejamento regional integrado será coordenado 

pela gestão estadual, envolverá os três entes federados e será 

elaborado no âmbito das regiões de saúde. 
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5.1 -  REGULAÇÃO 

 
Os municípios deverão organizar uma Atenção Básica que seja resolutiva e que faça 

encaminhamentos responsáveis e adequados aos demais níveis de assistência. 

               

5.1.1 -  ESTRUTURA  

 
O serviço de agendamento está lotado na Secretaria Municipal de Saúde, conta com dois 

profissionais para realização dos agendamentos e infraestrutura e equipamentos necessários ao 
seu funcionamento.  

 

5.1.2 - FLUXO AGENDAMENTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1.3 - PROCESSO DE TRABALHO 

O agendamento é realizado através do sistema CROSS para as especialidades e exames no 

AME Barretos, Santa Casa de Barretos, Hospital Pio XII, Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto, 

Hospital de Base Rio Preto e Hospital do Olho – Monte Azul. Os agendamentos para o ARE de 

Olímpia e Barretos ainda é realizado via planilha. Quando não encontrado em nenhum desses 

meios a especialidade ou exame solicitado o agendamento municipal encaminha à regulação da 

DRS – V de Barretos via malote, que as  vezes consegue vaga para o paciente em outros serviços 

como: AME de Américo Brasiliense, Hospital de Base de São José do Rio Preto e Hospital das 

Clínicas em São Paulo 

O município arca com exames e consultas   de urgência emergência . 

Os agendamentos seguem a  PPI – Programação Pactuada Integrada que segue muito defazada, 

 

Usuário 

UBS 

Guia  Central de 

Agendamento 

Insere no sistema CROSS ou 

encaminha via malote para 

referência 

Guia agendada é entregue ao 

usuário pelo ACS ou o usuário é 

contatado via telefone 
Serviço 

referenciado 

Contra 

Referência  
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necessitando de revisão. Com a abertura do AME de Barretos houve melhora em relação aos 

encaminhamentos e resolução, serviço de excelência. 

Com a triste história da pandemia do Coronavírus vários serviços funcionaram somente em 

caráter excepicional, com isto a demanda aumentou muito. 

 

5.2 -  ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS 

 

5.2.1 - AQUISIÇÃO E ABASTECIMENTO DE MEDICAMENTOS 

 

Aquisição mediante contrato.  

Recebimento de medicamentos pactuados no programa Dose Certa, alimentado através do 

farmanet que também contempla o programa “Saúde da Mulher, alimentado com dados 

mensalmente e recebimento a cada três meses. Recentemente foi incluso o Programa “Diabetes.”  

 

5.2.2 - FLUXOS E LOCAIS DE DISPENSAÇÃO 
 

O recebimento desses medicamentos e insumos é na unidade Paulo Humberto de Figueiredo, 

na qual se encontra a farmácia municipal, também é o local de dispensação. 
 

5.2.3 - REMUME 
 

 No momento não possuímos REMUME, então utilizamos a RENAME, não possuímos tudo 

que preconiza na REMUME nas tentamos atender ao máximo a necessidade da população. 

 

5.2.4 - ACESSO E FLUXOS PARA MEDIMENTOS ESPECIALIZADOS 

 

Medicamentos Especializados: o acesso é obtido na Regional de Saúde que é Barretos. Aqui 

no município recebemos todos os processos, analisamos se está completo encaminhamos para a 

Farmácia da DRS de Barretos. Lá, passa pelo médico autorizador, defere ou indefere o processo, ou 

devolve para complementação se necessário.  A partir disso é que ocorre o fluxo de dispensação, 

aqui em nosso Município. 

 

5.2.5 - INSUMOS ESTRATÉGICOS 
 

Todo tratamento de doenças de perfil endêmico segue o mesmo rito dos medicamentos 

especializados. Recebemos dos pacientes o protocolo devidamente preenchido pelo prescritor, 

analisamos e encaminhamos para a DRS de Barretos. Lá passa por análise e é avaliado o deferimento 

ou indeferimento ou devolvido para complementação. A partir disso é que recebemos a medicação 

e entregamos ao paciente. 
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5.3 - SISTEMA DE INFORMAÇÃO 
 

5.3.1 - EQUIPAMENTOS E CONECTIVIDADE 
 

  Todos serviços de saúde sob gestão municipal contam com conexão de internet banda larga 
e são equipados com computadores e impressoras em todos os ambientes em que há produção de 
serviços, bem como, consultórios médicos, sala de triagem, sala de procedimentos, sala de 
coordenação, etc. 

 

5.3.2 - SISTEMAS DE INFORMAÇÃO/INFORMÁTICA UTILIZADOS 
 

O município conta com sistema de prontuário eletrônico de empresa terceirizada, atualmente 
Fiorilli, contanto com todas as funções necessárias, como impressão e armazenamentos de fichas de 
atendimento, guias de encaminhamento, solicitações de exames, receitas medicas, atestados 
médicos, cadastro familiar e individual do cidadão, além de relatórios gerenciais. 

 

5.3.3 - EQUIPE PRÓPRIA DE TI OU TERCERIZADA 
 

O setor de saúde não conta com equipe de TI especifica, possuí profissional responsável pelo 
setor de faturamento e quando necessário solicita-se apoio ao profissional de TI da prefeitura 
municipal. 

 

5.3.4 - SITUAÇÃO DO ESUS AB 
 

Em relação ao ESUS-AB, o município possuí 100% de cadastros validados no SISAB, e vem 
mantendo o envio regular de dados, conta com CNES atualizado mensalmente. Ocorreram 
problemas com a transição de sistemas após termino de contrato com empresa terceirizada. 

 

5.4 - TRANSPORTE SANITÁRIO   

                              
O município realiza transporte sanitário eletivo e de urgência aos usuários do SUS municipal, 

uma ferramenta extremamente importante para a continuidade da assistência à saúde na rede de 

atenção, que garante integralidade do cuidado, acessibilidade e agilidade ao atendimento dos 

pacientes. 

 

5.4.1 -TRANSPORTE COLETIVO 

De segunda a sexta-feira é disponibilizado onibus ou microonibus para  transporte de 
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pacientes, com exames e/ou consultas agendadas na referência: 

Barretos – Saída as 5h30 com retorno por volta  das 12h (tercerizado); saída as 11h30 com retorno 

por volta das 18h. 

Olímpia – saída  as 6h com retorno as 12h 

Monte Azul Paulista – disponibilizado transporte conforme agendamento de pacientes. 

O controle de pacientes é feito de forma manual, não é feito em sistema próprio como 

TFD. 

Em média são transportados 1.100 pacientes/mês. 
 

Frota na saúde: 

- 1 GOL FGX 5011 (muito usado) 

- 1 CELTA  FIM C735 (muito usado) 

- 1 UNO EJW 0445 

- 1 UNO EQW 5995 

- 1 ONIX BSY 9E83 

- 1 Ambulância FGX 5006(muito usado) 

- 1 Ambulância BNZ 5509(muito usado) 

- 1 Ambulância BYJ 4GG1 

- 1 Ambulância BKU 2C45 

- 1 Ambulância Sprinter DJL 47C8 

- 1 Ambulância reaproveitada (SAMU) FGV 5012(muito usado) 

- SAMU EZB 9183 

- 1 Ducato sand DJM 7429 (muito usado) 

 

Dificuldades apontadas pelo setor de controle de tráfego: 

- Falta de veículos como onibus e VAN  para a saúde. 
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6 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE 

6.1 - ESTRUTURA E PROCESSOS DE TRABALHO: 

6.1.1 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 
 

A sala da VE Municipal está localizada no prédio da ESF João Gonçalves, onde temos dois 

computadores, um para digitação do SINAN NET e o outro para digitação do SIM/SINASC, temos 

dois armários, duas mesas, duas cadeiras e uma geladeira para colocar testes rápidos. 

Na VE Municipal em Processo de Trabalho tem uma Enfermeira. O Município de Altair conta 

com duas UBS e uma de ESF, todas são notificadoras de agravos compulsórios são notificados nas 

unidades e investigado pela Vigilância Epidemiológica Municipal.  

Os tratamentos das doenças compulsórias são feitos os tratamentos na    UBS Suínana e na 

ESF João Gonçalves. Nas três unidades fazemos testes rápidos de Sífilis, Hepatite B, Hepatite C. 

Na VE fazemos todas as investigações de morte materna, infantil, indeterminado, e mal 

codificado. A partir de dados epidemiológicos desenvolvemos ações, para melhorar a qualidade de 

vida dos municípios. 

É na vigilância municipal que fazemos as codificações dos atestados de óbito.  

Fonte: Texto produzido pela coordenadora da Vigilância Epidemiológica      

 

6.1.2 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA  

ESTRUTURA E PROCESSO DE TRABALHO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA 
 

A sala da Vigilância Sanitária (agente Visa) está localizada nas  dependências do prédio 

da Secretaria Municipal de Saúde. 

 Recursos Humanos: 

A estrutura física  é composta  por 01 Enfermeira (coordenadora) e  um funcionário ( 

Agente  Visa)  

Recursos materiais: 

01 computador, 01 armário, kits para análises de água, 01 aparelho colorímetro – DLA - 

CL, 01 Termômetro DT 8836, caixa térmica. 

Serviços realizados pelo Agente Visa: 

Realiza inspeções nos diferentes estabelecimentos de:  

-Produtos: Alimentos, medicamentos, cosméticos, saneantes e equipamentos para a 

saúde. restaurantes, bares. 
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-Serviços de Saúde: UBS, Fisioterapia, odontologia. 

-Meio Ambiente: Água (Coleta para análise de PH, CRL, FLUOR e outros -parâmetros) 

resíduos sólidos, edificações, ambiente do trabalho, etc. 

-Saúde do Trabalhador: ambiente de trabalho e a saúde do trabalhador. 

-Atendimentos a denúncias de (Pocilgas, animais soltos, outros que trazem riscos à 

saúde). 

-Emissão de Alvará Sanitário 

-Fiscalização Covid 

Fonte: Agente VISA 

 

6.1.3 - VIGILÂNCIA AMBIENTAL 

Não há. 

 

6.1.4 - SAÚDE DO TRABALHADOR 

 

A Estrutura da Saúde do Trabalhador é a mesma da Vigilância e Epidemiológica porque a 

coordenação da Vigilância e Epidemiológica é articuladora da Saúde do Trabalhador. 

As Unidades notificam os casos de acidentes de trabalho, se for grave será notificado no SINAN 

NET e se for leve será notificado na RAAT que é uma ficha interna da VE Municipal, para controle 

dos acidentes no Município. 

Através dessas notificações é que podemos desempenhar um trabalho junto as empresas e 

melhorar a qualidade de vida dos trabalhadores. 

Também no decorrer do ano fazemos diversas palestras tanto na área de trabalho, como também 

abordamos de forma geral, os cuidados com a saúde. 

Junto com a Vigilância Sanitária também fazemos inspeções nos locais de trabalho quando 

colocado em risco a vida dos funcionários ou quando ocorre um surto de uma determinada doença. 
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6.1.5  - ARBOVIROSE  (SITUAÇÃO MUNICÍPIO E REGIÃO) 

INCIDÊNCIA - DENGUE NO ANO DE 2021, POR MUNICÍPIO DE RESIDÊNCIA 
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Altair 36 4.134 870,83 600 grave SIM 17/05/2021 04/07/2021 
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DOENÇA AGUDA PELO VÍRUS ZIKA NA POPULAÇÃO GERAL 
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DISTRIBUIÇÃO DAS NOTIFICAÇÕES DE CHIKUNGUNYA, ANO DE 
2021. 
 

Município de 
Infecção 

Total de 
notificações  

Local Provável de Infecção 
Descartado Investigação 

Autóctone Importado 
Altair 

0 0 0 0 0 

 
 

7 - SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA 
 

7.1 -  FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  

 

O Fundo Municipal de Saúde (FMS), criado pela Lei nº 514 de 12 de abril de 1991, que 
tem  por objetivo criar condições financeiras e de gerência dos recursos oriundos da União, do 
Estado, do Município ou de outras fontes, destinados ao desenvolvimento das ações de saúde 
executadas, controladas e/ou coordenadas pela Secretaria Municipal de Saúde, conforme 
previsto no artigo 167 da Constituição Federal, nas Leis Federais n° 8.080/91 e 8.142/91. A gestão 
do  Fundo Municipal de Saúde está a cargo do prefeito. 

No ano de 2020 foram aplicados na saúde R$ 9.094.918,59, dos quais 14,93%  - R$ 
1.358.320,39 foram oriundos de recursos federais, 3,45% - R$ 313.378,52 de recursos estaduais e 
81,62% - R$ 7.423.219,68  de recursos municipais.  

Os percentuais de investimento financeiro dos Municípios, Estados e União no SUS são 
definidos atualmente pela Lei Complementar nº 141, de 13 de janeiro de 2012, resultante da 
sanção presidencial da Emenda Constitucional nº 29. Por essa Lei, Municípios e Distrito Federal 
devem aplicar anualmente, no mínimo, 15% da arrecadação dos impostos em ações e serviços 
públicos de saúde, cabendo aos Estados 12%. No caso da União, o montante aplicado deve 
corresponder ao valor empenhado no exercício financeiro anterior, acrescido do percentual 
relativo à variação do Produto Interno Bruto (PIB) do ano antecedente ao da Lei Orçamentária 
Anual - LOA. O município de Altair historicamente sempre aplicou acima de 15% da 
arrecadação dos impostos em ações e serviços públicos de saúde. 

 

Aplicação  nos últimos anos 
 

ANO 
Participação da receita própria aplicada em 
saúde conforme Lei Complementar 141/2012. 

2020 39,69% 

2019 26,57% 

2018 29,66% 

2017 31,01% 
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No início de 2017, o Ministério da Saúde propõe uma série de alterações para o repasse 
de recursos federais à estados e municípios, o chamado de SUS Legal, que prevê a mudança na 
transferência de verbas federais. Os repasses, em sete blocos temáticos, passariam a ser 
realizados em duas modalidades: custeio e investimento. O SUS Legal propõe uma 
reorganização dos planos orçamentários Municipais, Estaduais e da União. No novo modelo, 
investimento e custeio passam a ser as duas únicas modalidades de repasse, sem mais os blocos 
de financiamento e as famosas “caixinhas”. Estão previstas, também, mudanças estruturais em 
processos como planejamento integrado, programação, sistema de informação em saúde, 
monitoramento, avaliação e gestão dos fundos de saúde. 
 

Evolução das receitas de impostos municipais e transferências constitucionais nos últimos 4 

anos. 

 

Evolução dos indicadores financeiros de Altair-SP 
 

Indicador 2017 2018 2019 2020 
Participação da receita de impostos na receita 
total do Município 4,96 % 3,91 % 19,83 % 5,94 % 

Participação das transferências 
intergovernamentais na receita total do 
Município 

86,55 % 91,09 % 76,18 % 89,29 % 

Participação % das Transferências para a Saúde 
(SUS) no total de recursos transferidos para o 
Município 

5,92 % 5,89 % 5,06 % 7,38 % 

Participação % das Transferências da União para 
a Saúde no total de recursos transferidos para a 
saúde no Município   

90,43 % 95,69 % 92,25 % 84,47 % 

Participação % das Transferências da União para 
a Saúde (SUS) no total de Transferências da 
União para o Município 

9,95 % 10,42 % 8,75 % 10,85 % 

Participação % da Receita de Impostos e 
Transferências Constitucionais e Legais na 
Receita Total do Município 

72,25 % 73,76 % 78,19 % 70,03 % 

Despesa total com Saúde, em R$/hab, sob a 
responsabilidade do Município, por habitante R$1.529,27 R$1.441,18 R$1.821,81 R$2.186,28 

Participação da despesa com pessoal na despesa 
total com Saúde 

44,09 % 54,17 % 54,48 % 49,12 % 

Participação da despesa com medicamentos na 
despesa total com Saúde 

14,92 % 0,34 % 1,48 % 0,77 % 

Participação da desp. com serviços de terceiros - 
pessoa jurídica na despesa total com Saúde 

18,09 % 17,11 % 16,91 % 14,97 % 

Participação da despesa com investimentos na 
despesa total com Saúde 

5,98 % 1,13 % 2,24 % 8,61 % 

Despesas com Instituições Privadas Sem Fins 
Lucrativos - 0,72 % 0,69 % 0,47 % 

Participação das transferências para a Saúde em 
relação à despesa total do Município com saúde 

19,70 % 21,10 % 15,97 % 19,20 % 

Participação da receita própria aplicada em 
Saúde conforme a LC141/2012 

31,01 % 29,65 % 26,57 % 39,69 % 

Fonte: SIOPS 
 

 
EXERCÍCIO 

 

Arrecadação 
municipal 

Transferências 
da União 

Transferências 
do Estado 

Total 

2017 14.262.559,26  1.565.213,11  2.495.658,83  18.323.431,20  

2018 14.580.355,61  1.731.326,90  2.808.672,28  19.120.354,79  

2019 21.401.109,74  1.674.861,57  3.000.324,99  26.076.296,30  

2020 16.199.517,19  3.147.597,06  2.375.344,65  21.722.458,90  
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Evolução das despesas liquidadas com saúde nos últimos 4 anos – Recursos Federais – Custeio 

e Investimento. 

 

Subfunção 2017 2018 2019 2020 

Atenção Básica 677.527,61 604.162,93 905.229,01 766.712,61 

Assistência Hospitalar 
e Ambulatorial 

396.625,32 324.110,30 241.177,41 301.472,94 

Suporte Profilático e 
Terapêutico 

0,00 0,00 0,00 19.667,80 

Vigilância Sanitária 46.628,59 50.126,72 64.442,96 6.851,20 

Vigilância 
Epidemiológica 

0,00 0,00 0,00 263.615,84 

Alimentação e 
Nutrição 

0,00 0,00 0,00 0,00 

Outras subfunções 0,00 0,00 0,00 0,00 

Total 1.120.781,52 978.399,95 1.210829,38 1.358.320,39 

 
 
Evolução das despesas liquidadas com saúde nos últimos 4 anos – Recursos Estaduais: PAB 

Estadual, Qualis Mais, Assist. Farmacêutica, SORRIA – SP, outros. 

 

Subfunção 2017 2018 2019 2020 

Atenção Básica 124.418,23 9.183,75 50.609,61 285.400,83 

Assistência Hospitalar 
e Ambulatorial 

0,00 0,00 0,00 0,00 

Suporte Profilático e 
Terapêutico 

0,00 0,00 0,00 0,00 

Vigilância Sanitária 0,00 0,00 0,00 0,00 

Vigilância 
Epidemiológica 

0,00 0,00 0,00 27.977,69 

Alimentação e 
Nutrição 

0,00 0,00 0,00 0,00 

Outras subfunções 0,00 0,00 0,00 0,00 

Total 124.418,23 9183,75 50.609,61 313.378,52 

 

 

Evolução das despesas municipais com saúde 

Subfunção 2017 2018 2019 2020 

Atenção Básica 4.035.876,33 3.733.064,89 4.989.620,40 5.876.891,96 

Assistência Hospitalar e 
Ambulatorial 

2.023.816,13 2.018.387,05 2.287.411,06 1.613.391,69 

Suporte Profilático e 
Terapêutico 

0,00 0,00 0,00 1.001.955,88 
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Vigilância Sanitária 187.369,23 170.367,50 254.334,99 82.244,82 

Vigilância 
Epidemiológica 

0,00 0,00 0,00 520.434,24 

Alimentação e Nutrição 0,00 0,00 0,00 0,00 

Outras subfunções 0,00 0,00 0,00 0,00 

Total 6.247.061,69 5.921.819,44 7.531.366,45 9.094.918,59 

 

Demonstrativo das despesas liquidadas por recurso 

Exercício 
Próprio Estadual Federal 

Total 
Valor  % Valor  % Valor  % 

2017 5.001.861,94 80,07 124.418,23 1,99 1.120.781,52 17,94 6.247.061,69 

2018 4.934.235,74 83,32 9.183,75 0,16 978.399,95 16,52 5.921.819,44 

2019 6.269.927,46 83,25 50.609,61 0,67 1.210.829,38 16,08 7.531.366,45 

2020 7.423.219,68 81,62 313.378,52 3,45 1.358.320,39 14,93 9.094.918,59 

 

Aplicação prevista de recursos financeiros para a Secretaria Municipal da Saúde para o período 

2022 a 2025. 

Subfunção 2022 2023 2024 2025 
122 - Administrativa 240.000,00 280.000,00 320.000,00 360.000,00 

     

301 - Atenção Básica 4.000.000,00 4.100.000,00 4.200.000,00 4.300.000,00 

302 – Assistência Hospitalar e Ambulatorial 1.700.000,00 2.114.000,00 2.400.000,00 3.284.000,00 

303 – Suporte Profilático e Terapêutico 1.100.000,00 1.200.000,00 1.300.000,00 1.400.000,00 

304 - Vigilância Sanitária 250.000,00 290.000,00 330.000,00 370.000,00 

305 – Vigilância Epidemiológica 210.000,00 230.000,00 250.000,00 270.000,00 

306 – Alimentação e Nutrição 0,00 0,00 0,00 0,00 

Total 7.500.000,00 8.214.000,00 8.800.000,00 9.984.000,00 

 

 

8 – PRIORIDADES 
Revisitar o PMS sempre que necessário; 

Implantar a cultura de análise e monitoramento. 

Buscar através de reuniões a adesão dos profissionais em relação a produção de informação.  

 


