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boração de instrumentos de planejamento do governo, a saber: Plano Plurianual (PPA), Lei de Diretrizes Orçamentárias
(LDO) e Lei Orçamentária Anual (LOA) (BRASIL, 2016).
O desenvolvimento deste PMS 2022-2025 ocorre num momento bastante desafiador para todo o mundo e em especial
para o Brasil, uma vez que é concomitante ao enfrentamento a Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional
(ESPIN) em decorrência da Infecção Humana pelo novo Coronavírus (SARS-CoV-2) (BRASIL, 2020).
O cenário do SUS frente às novas demandas emergentes do
momento pandêmico foi marcado pelo aumento na taxa de
ocupação de leitos e escassez de recursos (financeiros, humanos, materiais, tecnológicos, entre outros), aumento no
número de internações e óbitos em decorrência da Covid-19
e agravamento das condições de saúde da população.
Apesar da chegada da vacina, esse contexto representa grandes desafios a longo prazo, exigindo um planejamento que
englobe as novas demandas decorrentes da pandemia às outras questões existentes anteriormente no município, garantindo a continuidade do cuidado em saúde em todas as suas
frentes.
A construção do PMS 2022-2025 representa um marco para
a promoção de processos participativos na saúde em Cabo
Frio. Fruto de articulações e espaços coletivos, sua elaboração envolveu os trabalhadores da saúde, população usuária,
as equipes gestoras da Secretaria Municipal de Saúde (SEMUSA), o Conselho Municipal de Saúde e sociedade civil
organizada em um amplo diálogo. Isso foi possível a partir
do compromisso da atual gestão em adotar uma metodologia
participativa, capaz de fazer ecoar as vozes desses diferentes
atores.
A construção do Plano Municipal de Saúde Participativo teve
seu início em março de 2021, a partir de reuniões-chave com
as equipes gestoras da SEMUSA, a fim de identificar junto
aos setores seus principais projetos e entraves. Seguindo todos os protocolos sanitários, ao todo foram 25 encontros que
contribuíram para a base dos eixos temáticos de discussão
dos processos participativos do Plano.
Entre trabalhadores da saúde, equipes gestoras, Conselho
Municipal de Saúde (CMS), sociedade civil organizada e
população usuária, este PMS foi elaborado a partir de 513
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Plano Municipal de Saúde (PMS) é um dos principais instrumentos de planejamento do SUS. Ele deverá direcionar a elaboração do planejamento e orçamento do governo na área da saúde, contemplando todas
as áreas de atenção, garantindo a integralidade. A partir de
uma análise situacional, ele disserta sobre as características
próprias do município e as necessidades de saúde da população. Em seguida, organiza e elenca os objetivos e metas do
planejamento em saúde do município a serem atingidos pela
gestão municipal nos próximos quatro anos, explicitando os
compromissos do governo para o setor saúde.
O PMS deve ser flexível, adaptável e dinâmico, de forma a
acompanhar a realidade. Deve ser desenvolvido de forma
participativa, contínua, articulada, integrada e ascendente.
Sua realização está de acordo com as principais normas e diretrizes legais que tratam sobre o ciclo do planejamento no
SUS, como a própria Constituição Federal de 1988; a Lei nº
8.080 de 1990, que regulamenta o processo de planejamento
e orçamento do SUS como ascendente, do nível local até o federal; a Lei nº 8.142 de 1990, que Dispõe sobre a participação
da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde (SUS);
e a Portaria Nº 2.135, de 25 de setembro de 2013, que Estabelece diretrizes para o processo de planejamento no âmbito do
SUS. A sua construção deve se dar a partir das formulações
das instâncias de gestão participativa e controle social, com
destaque para a atuação do Conselho Municipal de Saúde.
Em Cabo Frio, o PMS 2022 – 2025 é formulado a partir das
diretrizes da VIII Conferência Municipal de Saúde, ocorrida
em 2019.
Importante instrumento para a equipe de gestão da saúde, o
PMS é integrado a outros instrumentos do planejamento na
gestão. A partir do Plano de Saúde é elaborada anualmente
a Programação Anual de Saúde (PAS), responsável por executar ano a ano as metas do PMS, com a previsão dos recursos orçamentários a serem executados. Da mesma forma, o
Relatório de Gestão é responsável pela prestação de contas
das ações previstas pela PAS. Esse instrumento apresenta os
resultados alcançados, com base no conjunto de diretrizes,
objetivos e indicadores do PMS, orientando o planejamento
das ações posteriores e possíveis mudanças. Esses instrumentos, por sua vez, irão orientar - no que tange à saúde - a ela-
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participações, combinadas em diferentes formatos. Quatro
oficinas temáticas on-line, envolveram gestão, profissionais
e controle social para a elaboração de propostas a partir dos
temas da Atenção Primária e Promoção da Saúde; Atenção
Especializada Ambulatorial, Hospitalar, Rede de Urgência e
Emergência & Regulação Assistencial; Vigilâncias em Saúde
& Assistência Farmacêutica; Gestão do SUS e Participação
Social. O segmento dos usuários do Conselho de Saúde contribuiu a partir de uma oficina presencial, trazendo a discussão de seus territórios e grupos sociais aos quais representam.
Ademais, foi realizada uma oficina on-line com representações da sociedade civil organizada, como associações de
comunidades quilombolas, coletivo de movimento negro, de
mulheres, de juventude, representantes de diferentes vertentes religiosas, agricultores e população da zona rural, além de
representantes de vários setores da SEMUSA.
Com objetivo de transformar a saúde de Cabo Frio ao lado
dos munícipes, realizamos também a Consulta Pública. Entre
os dias 19 de maio e 01 de junho, 311 pessoas se mobilizaram
para indicar suas prioridades para a saúde da cidade, e propor
novas ações para os próximos quatro anos. Moradores de 32
bairros da cidade participaram. Desses, 75,2% se identificaram como usuários e 24,8% como profissionais, sendo maioria do gênero feminino (72,3%), branca, com ensino superior
ou ensino médio. Tivemos diversidade de orientação sexual,
com a participação de lésbicas, gays e pessoas não-binárias e
também, a participação de 18 pessoas com deficiência visual
ou motora, e mais de 10% dos que responderam eram beneficiários de algum auxílio governamental.
Além da priorização das ações indicadas, o conjunto de 322
propostas novas indicou que as prioridades da população de
Cabo Frio e de Tamoios são a Atenção Primária à Saúde, seguida da Atenção Especializada Ambulatorial e Hospitalar,
da Assistência Farmacêutica e Vigilâncias em Saúde.
Após essas intensas discussões, chegou-se à consolidação de
oito principais diretrizes a serem trabalhadas pela gestão municipal pelos próximos quatro anos. As referidas diretrizes
orientaram a construção dos objetivos e metas da saúde de
Cabo Frio a serem monitorados e executados de 2022 a 2025.
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São elas:
. Fortalecer a Atenção Primária em Saúde por meio da
Estratégia Saúde da Família (ESF) como modelo tecnoassistencial prioritário no município, garantindo pleno acesso
às ações individuais e coletivas com base nas necessidades e
demandas do território;

1

2

. Fortalecer as ações de promoção à saúde visando o enfrentamento dos determinantes sociais de saúde e a consequente melhoria da qualidade de vida;

3

. Reorganizar a oferta dos serviços de Atenção Especializada e de Urgência e Emergência visando sua plena integração com a Atenção Primária à Saúde;

4

. Reorganizar o sistema de regulação, controle e avaliação
assistencial visando promover o acesso adequado em tempo
oportuno à Atenção Especializada e de Urgência e Emergência;

5

. Aprimorar as ações de vigilâncias em saúde, por meio da
melhoria do suporte de diagnóstico clínico-laboratorial, do
aperfeiçoamento do monitoramento e controle das doenças
transmissíveis, agravos e doenças crônicas não transmissíveis,
gerando informação qualificada para a tomada de decisão e
prevenção de emergências de Saúde Pública;

6

. Promover a equidade no cuidado à saúde visando atender
as especificidades de raça, cor, etnia, identidade de gênero,
prática religiosa, orientação sexual, e das pessoas com deficiência, em cumprimento de medida socioeducativa e entre outros
grupos populacionais historicamente vulnerabilizados;

7

. Modernizar e profissionalizar a gestão municipal do SUS,
visando a eficiência e efetividade das ações de governo na
perspectiva de modelo de gestão participativo que assegure a
diversidade e valorize o trabalhador da saúde;

8

. Ampliar e fortalecer a participação popular e o controle
social na gestão pública.

Dito isso, o presente documento se estrutura em cinco tópicos
principais. O primeiro trata-se de uma breve caracterização
do município de Cabo Frio, contendo dados demográficos e
socioeconômicos. Em seguida, tratamos sobre a governança
e a gestão do SUS no município. Neste capítulo, o PMS traz
a organização da SEMUSA e sua divisão a partir dos setores,
bem como a organização do CMS. A terceira parte trata-se de
uma breve análise dos indicadores de morbimortalidade do
município, de modo que seja possível elencar os principais
agravos de saúde que afetam a população cabo-friense para,
em seguida, traçar um panorama da Rede de Atenção à Saúde (RAS) do município. Ao final são elencadas as diretrizes,
objetivos, metas e indicadores que darão a direção do planejamento em saúde do município para os próximos 4 anos.
Por fim, visando estruturar um processo de planejamento
à altura dos desafios colocados para a saúde em Cabo Frio,
o presente PMS Quadriênio 2022-2025 tem como principal

objetivo ser um documento acessível, executável e de acordo
com a governabilidade e capacidade de governo da SEMUSA. Quando o planejamento é incorporado à gestão como
uma cultura e um valor institucional, é capaz de fortalecer e
qualificar a assistência à saúde da população, além de promover o fortalecimento da transparência, participação popular
e controle social.
O documento visa promover o diálogo sobre o planejamento em saúde entre os setores da SEMUSA, outras instâncias
do governo, academia, trabalhadores da saúde e população
usuária. A partir de sua elaboração, propõe-se que ele seja
uma referência para o adequado planejamento orçamentário
para as políticas de saúde. A Secretaria Municipal de Saúde
de Cabo Frio reafirma seu compromisso com a construção
de um plano de ação alinhado à realidade do município e
da região, estabelecendo metas e ações factíveis e efetivas (a
curto, médio e longo prazo) no âmbito da saúde.
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1. CARACTERIZAÇÃO DO MUNICÍPIO
REGIÃO

1º Distrito

Cabo Frio é um município do Estado do Rio de Janeiro (ERJ), integrante da Região de Saúde Baixada Litorânea (BL), composta também por Arraial do Cabo, Armação dos Búzios, Araruama, Casimiro
de Abreu, Iguaba Grande, Saquarema, Rio das Ostras e São Pedro da
Aldeia. Dos 855.444 habitantes estimados para a região, Cabo Frio
é o município mais populoso com 230.378 habitantes, o que representa cerca de 26% da população (Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística, 2021). Seu território possui uma área total de 410,4 quilômetros quadrados e faz limite, em sentido horário, com Casimiro de
Abreu, oceano Atlântico, Armação dos Búzios, Arraial do Cabo, São
Pedro da Aldeia e Araruama. Conforme localizado no mapa a seguir,
na parte inferior da direita.
Os 85 bairros que compõem o município se dividem em dois distritos-regiões, de acordo com o apresentado no Quadro 1. No que
tange à distribuição territorial para a saúde, não há um processo de
regionalização próprio, seguindo assim, o mesmo critério de divisão
territorial administrativo.
CABO FRIO 2022-2025
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2º Distrito

REGIÃO

Foguete, Dunas, Vila do Sol, Aeroporto,
Perynas, Manoel Corrêa, Recanto das Dunas,
Jardim Nautilus, Célula Mater, Braga, Guarani, São Cristóvão, Algodoal, Vila Nova, São
Francisco, Jardim Flamboyant, Jardim Caiçara,
Parque Burle, Jardim Olinda, Canto do Forte,
Passagem, Marlin, São Bento, Centro, Itajuru, Ville Blanche, Portinho, Jardim Excelsior,
Novo Portinho, Ilha do Anjo, Palmeiras, Praia
do Siqueira, Ilha da Conceição, Costa do Peró,
Peró, Caminho Verde, Ogiva, Gamboa, Ilha
da Draga, Jacaré, Cajueiro, Bosque do Peró,
Monte Alegre, Bosque de Cabo Frio, Estação
das Garças, Boca do Mato, Porto do Carro,
Vila do Ar, Dunas do Peró, Guriri, Caminho de
Búzios, Reserva do Peró, Jardim Peró, Jardim
Esperança, Pontal do Peró, Sossego, Parque Eldorado, Tangará, Colinas do Peró, Nova Cabo
Frio, Monte Carlo, Porto do Sol e Assunção.
Maria Joaquina, São Jacinto, Botafogo, Reserva
Militar, Florestinha, Orla 500, Viva Mar,
Terramar, Verão Vermelho, Long Beach, Vista
Alegre, Campos Novos, Santa Margarida,
Unamar, Gargoá, Samburá, Aquarius, Santo
Antônio, Centro Hípico, Nova Califórnia,
Parque Veneza e Agrisa.

Fonte: Lei Municipal nº 3.275, 20 de abril de 2021.
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Em relação à distribuição populacional, o município segue
a tendência do Brasil, com o envelhecimento da população,
redução de crianças e adolescentes até 14 anos e concentração populacional principalmente entre 20 e 59 anos (Ministério da Saúde, 2020). Cerca de 51,8% dos munícipes são do
sexo feminino, e de 2016 a 2020, estima-se que o índice de
envelhecimento da população teve um crescimento importante, de 64,6 para 80,1. A proporção de idosos em 2020 é estimada em 16,6% da população, configurando um indicador
importante para o planejamento de ações que visem o envelhecimento saudável. A razão de dependência é de 57,19%,
ou seja, mais da metade da população depende economicamente da população ativa. Este indicador também reforça a
longevidade da população e evidencia o necessário preparo
de políticas de saúde e proteção social para idosos e crianças
(TABNET RJ, 2021).
Quanto à distribuição por raça/cor, o último dado divulgado,
o Censo 2010 (IBGE, 2010), identificou que 51,3% das pessoas residentes em Cabo Frio se autodeclaram negras (39,1%
pardas e 12,1% pretas), seguidas de 47,87% brancas, 0,67%
amarelas e, por fim, 0,14% da população se declara indígena.
A partir desses dados é possível pensar, em nível municipal,
um planejamento que vise à redução de iniquidades em saúde historicamente vividas de forma estrutural pela população
negra no país.
A economia da cidade é movimentada principalmente pela
prestação de serviços e comércio, sobretudo vinculada ao
setor turismo. Apesar disso, Cabo Frio possui também os
ramos da pesca, vestuário, extração de petróleo, agricultura, agropecuária e artesanato. A indústria apresentou uma
retração gradual na participação no Produto Interno Bruto
Municipal (PIB). O percentual do PIB vinculado à indústria,
que chegava a 61,23% em 2013, passou a representar 33,47%
em 2017, denotando os efeitos da crise no setor de petróleo e
gás. Em contrapartida, os setores da agropecuária, serviços e
a administração pública apresentaram crescimento na parcela de contribuição no PIB local neste período.
Em 2018, o salário médio do cabo-friense era de 2 salários
mínimos. Cerca de 34,5% dos domicílios apresentavam rendimentos mensais de até meio salário mínimo por pessoa.

Em 2020, 7,6% (17.722) dos munícipes eram beneficiários do
Programa Bolsa Família.
Ainda de acordo com o Censo Demográfico realizado em
2010, cerca de 75% da população vive em zona urbana e 25%
na zona rural (IBGE, 2021). Com relação aos índices de saneamento básico, segundo dados do Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento (2021), em 2019, 97,6% da população possuía atendimento urbano de água, e 80% acessava
o serviço de tratamento de esgoto. Todo território municipal
possui cobertura de serviço de coleta de resíduos sólidos,
chegando a ser recolhido 1,93 kg.hab/ano no município (MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, 2021).
Quanto ao acesso aos planos de saúde, de acordo com a
Agência Nacional de Saúde Suplementar, entre 2017 e 2020,
foi observado um aumento na cobertura de assistência médica privada, que hoje corresponde a 15% no município. De
toda forma, a grande maioria da população acessa os serviços
de saúde exclusivamente através do SUS.
Dito isto, os itens abaixo se dedicam a traçar um panorama
da gestão do SUS em Cabo Frio, trazendo os setores de SEMUSA e a organização do CMS.

CABO FRIO 2022-2025

Secretaria de

Saúde

9

2. INDICADORES E DADOS DA SAÚDE:
CONHECER PARA TRANSFORMAR.

Ao falar de saúde, é importante afirmar que tratamos de uma
concepção ampla e abrangente, que vai muito além da presença ou ausência de doenças. Ou seja, tal qual descrito na
Lei 8.080 de 1990, saúde é ter acesso à alimentação, moradia,
saneamento básico, meio ambiente, a educação, lazer e outros. Um dos princípios do SUS é a integralidade, que parte
do entendimento que a saúde se relaciona com diferentes aspectos da vida, como o social, cultural e econômico. Além
disso, a integralidade pode ser interpretada a partir do cuidado, onde todos os pontos da rede devem ser organizados de
forma a atender as demandas de saúde da população.
Junto à integralidade, os princípios do SUS são compostos
pela universalidade e pela equidade. Esse primeiro traz a saúde como um direito de todos e dever do Estado. Isso significa
que a atenção à saúde não é um direito apenas de quem pode
pagar por ela, mas sim de todo e qualquer cidadão no país,
independentemente de sua nacionalidade. Já o princípio da
equidade, está ligado à ideia de justiça social; reconhece que,
ainda que todos tenham o mesmo direito, historicamente
alguns grupos e populações sofrem mais dificuldades para
ter esse acesso e direito reconhecidos. As condições de vida,
o acesso ao trabalho e geração de renda, à cultura, à educação,
à segurança alimentar e segurança pública, as questões de gênero, orientação sexual, raça/cor e etnia, os diversos tipos de
violência, além da falta de mecanismos de participação popular
na construção de políticas públicas, dentre outros, podem vulnerabilizar alguns grupos populacionais, os tornando mais suscetíveis ao adoecimento físico e mental. Dessa forma, é preciso
que os diferentes grupos populacionais exerçam o seu direito à
saúde de acordo com suas necessidades.
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O cuidado relaciona-se a decisões quanto ao uso de tecnologias
e à articulação de profissionais e dos diversos pontos da Rede de
Atenção à Saúde. O PMS 2022 - 2025 busca se estruturar de forma a contribuir para que esse cuidado seja realizado de maneira mais efetiva e adequada possível. A oferta de um cuidado de
qualidade implica na construção de um modelo de atenção que
tenha a capacidade de planejar os recursos (físicos, materiais,
de organização da força de trabalho), adotar dispositivos, ferramentas e regulamentos e avaliar a qualidade das ações empregadas. Isso permitirá a continuidade do planejamento e a adoção
de novas ações, quando se mostrarem necessárias.
Visto isso, os indicadores abaixo possibilitam uma análise
da situação de saúde da população cabo-friense, para que a
partir disso o cuidado seja organizado. Constam no presente
tópico, indicadores de nascimento, morbidade e mortalidade
do município. Além disso, é realizado o levantamento e breve
discussão de indicadores que foram pactuados de forma tripartite e bipartite, ou seja, junto às esferas federal e estadual,
respectivamente.
É importante reconhecer que esses indicadores de saúde são
construídos e justificados pelos diferentes aspectos da vida. A
discussão ampla dos indicadores, realizada pelos trabalhadores da saúde, possibilita um processo contínuo de monitoramento e avaliação do processo de cuidado, o que, por sua vez,
resulta na melhoria dos processos de trabalho.
Conhecê-los é um primeiro passo para qualificação da Rede
de Atenção à Saúde. A saúde se mostra um conceito complexo e que deve ser assumida de forma transversal, como um
esforço coletivo que abrange outras políticas sociais. Assim,
apontamos para uma direção que reafirma a construção e
consolidação deste SUS universal, integral e equânime.

1. NASCIMENTO
A taxa de natalidade representa o número de crianças nascidas vivas no período de um ano. Quando olhamos para Cabo
Frio comparando o município com o ERJ e a Região BL, é
possível perceber que o município possui, em uma série histórica dos últimos 5 anos, uma taxa inferior à média da Região de Saúde em questão, mas que me muito se assemelha
ao ERJ.
No mesmo período, em 75,5% dos nascimentos, o peso dos

nascidos vivos de genitoras residentes era acima de 2500 kg
ou mais (SINASC). O gráfico 2 mostra os nascimentos por
local de ocorrência, ou seja, independente da genitora ser ou
não residente do município. É possível perceber, assim, a relevância do Hospital Municipal da Mulher, no qual ocorre a
grande maioria dos partos do município e também da região,
representando cerca de 69% dos partos totais.

GRÁFICO 1. Taxa de natalidade no ERJ, BL e Cabo Frio.
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GRÁFICO 2.

NASCIMENTOS POR LOCAL DE OCORRÊNCIA, CABO FRIO – RJ

Ao estratificar esses nascimentos por tipo de parto, vemos
que na média dos últimos 5 anos cerca de 64% dos partos
foram cesáreos (SINASC). A porcentagem é considerada alta,
o que fomenta o debate sobre essa realidade vivida não só no
município, mas em todo país.
Quando olhamos para o nascimento segundo número de
consultas pré-natais realizadas, chegamos ao dado de que nos
últimos 5 anos 59% das genitoras tiveram mais de 7 consul-

tas, seguidas de 30% com 4 a 6 consultas, 8% de 1 a 3 e, por
fim, cerca de 2% sem pré-natal, o que representa uma média
de 54 nascimentos/ano (SINASC). Já no que tange ao grupo
etário da genitora, o gráfico 3 mostra uma predominância ao
do grupo entre 20 e 29 anos. Quanto às gravidezes de genitoras até 19 anos, na série histórica a média desses eventos
representa aproximadamente 18%.
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GRÁFICO 3

NASCIMENTO SEGUNDO GRUPO ETÁRIO DA GENITORA, CABO FRIO - RJ
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Fonte: Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos (SINASC)

A sífilis é uma infecção sexualmente transmissível (IST) considerada um grave problema de saúde pública devido à sua
prevalência na população brasileira. Apesar de ter apresentado diminuição dos casos da doença em quase todo o país no
último ano, os números continuam preocupantes. Somente
em 2019 foram registrados 152.915 casos de sífilis adquirida
no Brasil. Em 2019 foram registrados 24.130 casos de sífilis
congênita, quando a gestante passa a doença para o bebê. No
Brasil, em geral, nos últimos 10 anos, houve um progressivo
aumento na taxa de incidência de sífilis congênita (MS/SVS).
A identificação da doença nos três primeiros meses da gestação e o tratamento adequado impedem a transmissão da
sífilis da mãe para o bebê.

Segundo o Departamento de Doenças de Condições Crônicas e Infecções Sexualmente Transmissíveis (MS/SVS), de
2016 a 2020, Cabo Frio teve uma média de 60 casos de sífilis
adquirida ao ano. Desses, a maioria - 59 % - é homem e 41%
é mulher. Em relação à sífilis em gestantes, a média nos respectivos anos aumenta para 65,8%, com destaque para a faixa
etária de 15 a 29 anos, com maior concentração da infecção.
Dessas, é possível caracterizar como o perfil de maior
predominância mulheres negras, com escolaridade da
5ª a 8ª série incompleta. Já a sífilis congênita, nos últimos 5 anos atingiu 126 crianças, cuja maioria das mães
descobriu no momento do pré-natal, o que só reforça a
sua importância.
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1. INTERNAÇÕES.
Quanto às internações, o Gráfico 4 mostra um comparativo
da taxa de internação total no ERJ, Região BL e Cabo Frio,
no período de 2016 a 2020. A taxa é calculada pelo número
de internações dividido pela população total e multiplicado
por 1000. É possível perceber que o município teve um aumento significativo nos últimos anos e em 2020 seguiu a tendência do ERJ e Região, apresentando queda nas suas taxas
de internação. Isso não representa, no entanto, melhora da
qualidade de vida. Esse comportamento ocorreu nas inter-

nações de todo país, com uma queda de 25% em 2020 em
relação ao ano anterior (FIOCRUZ, 2020). A explicação pode
estar ligada diretamente à reorganização das ações e serviços
ocorridos durante a pandemia, com a suspensão de cirurgias
eletivas e a baixa procura dos serviços para demandas não
relacionadas à Covid-19. Nesse cenário, o planejamento se
torna ainda mais fundamental, de forma a incidir na mitigação dos efeitos da pandemia e garantir a continuidade e a
longitudinalidade do cuidado de outras questões.

GRÁFICO 4

TAXA DE INTERNAÇÃO TOTAL NO ERJ, BL E CABO FRIO
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Mas afinal, como é a distribuição dessas internações nos estabelecimentos de saúde? Novamente o Hospital Municipal
da Mulher (HMM) aparece com um relevante número de
internações por ano, uma média de 2.978 internações por
ano. Em seguida, destaca-se o prestador conveniado Hospital
Santa Izabel, com uma média de 2012,8 internações/ano e o
Hospital Municipal São José Operário, com 1767,4.

GRÁFICO 5
NÚMERO DE INTERNAÇÕES POR ESTABELECIMENTO DE OCORRÊNCIA, CABO FRIO - RJ.
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Atendo-se agora às causas predominantes dessas internações,
dos 30 indicadores que compõem os subgrupos de procedimentos, destacamos os oito com números superiores a mil
internações por ano, sendo eles: tratamentos clínicos (outras
especialidades); cirurgia obstétrica, parto e nascimento; ou-

tras cirurgias; cirurgias do aparelho digestivo; tratamento em
oncologia; cirurgias do sistema osteomuscular e cirurgias do
aparelho geniturinário. Neste sentido, vale ressaltar que Cabo
Frio é município executor regional em Pactuação Programada
Integrada para Oncologia, além de ser pólo de ostomizados.

GRÁFICO 6
NÚMERO DE INTERNAÇÕES POR SUBGRUPOS DE PROCEDIMENTOS, CABO FRIO - RJ
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Já o Gráfico 7, trata da taxa de internações por condições sensíveis à Atenção Primária à Saúde (CSAPS) em comparação com
o ERJ, Região BL e Cabo Frio. Sendo a APS capaz de reduzir o
número de internações por várias razões, o indicador hospitalar
é uma medida indireta de seu funcionamento. Portanto, se mostra importante para pensar a organização da própria APS, bem
como do trabalho integrado de toda a Rede de Atenção à Saúde.

Fazem parte desse conjunto de condições sensíveis à APS mais
de 100 itens. Alguns dos principais grupos são as doenças preveníveis por imunização e condições sensíveis, anemia, deficiências nutricionais, doenças pulmonares, hipertensão, diabetes
mellitus, insuficiência cardíaca, sífilis, entre outros. Nos últimos
anos Cabo Frio apresentou uma média de 350 internações por
CSAPS ao ano, abaixo do índice estadual e regional.

GRÁFICO 7
TAXA DE INTERNAÇÕES POR CSAPS NO ERJ, BL E CABO FRIO
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Fonte: Sistema de Informações Hospitalares SUS - SIH/SUS
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GRÁFICO 8
DISTRIBUIÇÃO DO NÚMERO DE INTERNAÇÕES DE RESIDENTES DE
CABO FRIO, POR URGÊNCIA, ACIDENTE DE TRABALHO, ACIDENTES DE
TRÂNSITO E OUTROS TIPOS DE LESÕES E ENVENENAMENTO, SEGUNDO
OS PRINCIPAIS ESTABELECIMENTOS, ENTRE JANEIRO DE 2019 E DEZEMBRO DE 2020.
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O

utro dado importante para pensar o cuidado em saúde,
é a prevalência das chamadas Doenças e Agravos Não
Transmissíveis (DANT). As DANT incorporam a discussão das doenças crônicas não transmissíveis, acrescidas dos
acidentes e violências, incluindo as autoprovocadas e suicídio.
Os modos de vida e a determinação social estão diretamente ligados à ocorrência desses eventos, isso quer dizer que pensar
em ações de enfrentamento requer olhar para a sociedade como
um todo, de modo a não realizar uma análise individualizada e,
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portanto, limitada da ocorrência de tais agravos.
Nos últimos cinco anos, em Cabo Frio, as lesões, envenenamentos e algumas outras consequências de causas externas foram responsáveis por um média de 865,6 internações ao ano.
Olhando por estabelecimento de saúde, é possível identificar
no Gráfico 8 que o grande volume de internações para causas
externas de residentes é realizado no próprio município, no
Hospital Municipal da Mulher. O segundo principal serviço
responsável pelo cuidado desses usuários é o Hospital São
José Operário, seguido do Hospital Municipal Otime Cardoso dos Santos e do prestador de Serviços Hospital Santa Izabel. Destacam-se ainda os atendimentos realizados nos municípios da região, como o Hospital Municipal Dra. Naelma
Monteiro da Silva, em Rio das Ostras e Hospital Municipal
Dr. Rodolpho Perissé, em Búzios. Ao todo, no período analisado, foram mais de 15.710 internações, distribuídas em 110
estabelecimentos de saúde.
De acordo com a Portaria nº 483, de 1º de abril de 2014 as doenças crônicas 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”. Elas são responsáveis por 63% dos óbitos mundiais,
sendo 80% destes ocorridos em países de baixa e média renda.
Acometem principalmente idosos e compreendem as doenças
do aparelho circulatório, diabetes e doenças respiratórias crônicas, cujas causas das doenças citadas possuem fatores de risco
modificáveis (como tabagismo, sedentarismo, uso de álcool e
alimentação inadequada) (BRASIL, 2011).
Nesse bojo, a mortalidade prematura (30 a 69 anos) por
Doenças Crônicas Não Transmissíveis, indicador pactuado de forma tripartite, é um dado diretamente relacionado
às internações por CSAPS. Em Cabo Frio, de 2016 a 2020
tem-se uma média de 360,8 mortes prematuras por DCNT
por ano. Quando olhamos o perfil da população que mais
possui a mortalidade prematura por DCNT, é possível
perceber predominância da faixa etária de 60 a 69 anos e
da população negra.

2. MORTALIDADE
A taxa de mortalidade é calculada pelo número total de mortes
dividido pelo número total da população no mesmo período
vezes 100.000. É possível perceber que, em comparação ao ERJ
e BL, Cabo Frio teve a menor taxa. O aumento significativo nas
três localidades pode ser explicado pela pandemia de Covid-19.

GRÁFICO 9
TAXA DE MORTALIDADE POR 100 MIL HABITANTES NO ERJ,
BL E CABO FRIO DE 2016 A 2020
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Fonte: Sistema de Informações sobre Mortalidade (SIM)
Quando tratamos especificamente do município de Cabo Frio,
a série histórica levantada a partir de dados disponíveis no Sistema de Informações sobre Mortalidade (SIM/SUS) indica que
as Doenças do Aparelho Circulatório (DAC) são aquelas que
mais causam a morte dos munícipes (25%). As DAC são classificadas entre doenças cardiovasculares (por ex. infarto agudo do

miocárdio) e cerebrovasculares (ex: acidente vascular cerebral).
Dentre as DAC, em Cabo Frio são as doenças isquêmicas e as
doenças cerebrovasculares as maiores causas de óbitos. Em ambos os casos, a população mais atingida se localiza na faixa etária acima dos 60 anos e compreende, majoritariamente, homens
brancos, concentrando mais de 90% dos óbitos.
Em seguida, estão as neoplasias, com 15%. O câncer é a segunda
principal causa de morte no mundo. A mais recente estimativa
mundial, realizada pela Organização Panamericana de Saúde
(OPAS) em 2018, aponta que ocorreram no mundo 18 milhões
de casos novos de câncer e 9,6 milhões de óbitos. Segundo o
SIM/SUS, entre as neoplasias, as de maior letalidade são o câncer no órgão do aparelho digestivo, câncer de mama e câncer de
próstata.
A terceira maior causa de mortes são as causas externas de
morbidade e de mortalidade, correspondendo a 14%. As causas
externas são lesões, envenenamentos e algumas outras consequências de causas externas, no qual pode-se observar a origem
das lesões e preparar o aparato clínico-gerencial para o cuidado.
Vale ressaltar que este conjunto de causas se configura como o
principal motivo de morte e incapacidades em pessoas de 5 a 29
anos no mundo. Em Cabo Frio os principais eventos que culminam em óbitos dentro das causas externas agressões são as
agressões e os acidentes (não trânsito), que atingem principalmente a homens negros, majoritariamente na faixa etária de 20
a 39 anos (mais de 90%).
Entre as doenças do aparelho respiratório, historicamente a
pneumonia bacteriana foi a maior causadora de óbitos no município, representando 11% dos óbitos totais. Os homens brancos
a partir de 70 anos são os mais atingidos. Já os sintomas, sinais e
achados anormais de exames clínicos e de laboratório, não classificados em outra parte estão em quinto lugar, representando
10%. Elas refletem tanto a disponibilidade de recursos médico-assistenciais, inclusive, para diagnóstico, como a qualidade do
registro das informações, como o preenchimento da Declaração
de Óbito. O emprego de termos imprecisos e expressões de vários sentidos prejudicam a identificação da causa básica da morte, classificando o óbito como de causa mal definida.
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GRÁFICO 10
MORTALIDADE POR CID-10 EM CABO FRIO - RJ, DE 2016 A 2020
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O termo Mulher em Idade Fértil (MIF) compreende mulheres
de 10 a 49 anos. O seu conhecimento permite a qualificação das
causas de morte para melhor compreensão do desfecho do óbito
para esse grupo. De 2016 a 2020, Cabo Frio teve uma média de
85 óbitos em MIF. Chama atenção o fato de 56% ser de mulheres
da população negra (pretas e pardas), seguido de 44% de mulheres brancas. A informação descortina as iniquidades em saúde
vivenciadas pela população negra, historicamente vulnerabilizada no Brasil e maioria no município de Cabo Frio. Quanto à
mortalidade infantil, de 2016 a 2020 o município tem uma média de 34 óbitos, com estimativa de 24 óbitos evitáveis por ano.

1. COVID-19: UM DESAFIO A LONGO PRAZO
A Covid-19 trata-se de uma doença respiratória de fácil transmissibilidade, causada pelo vírus SARS-CoV-2 que pode se
apresentar sob a forma de sintomas muito leves ou mesmo assintomáticos. No entanto, pode evoluir para uma Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG), causando dificuldade de respiração e exigindo cuidados hospitalares e intensivos. Dessa forma,
requer intervenções em diversos pontos de atenção, além do uso
de tecnologias das mais leves às mais duras na detecção, prevenção, tratamento, recuperação e reabilitação.
O primeiro caso de Covid-19 no mundo foi identificado na China, ainda em dezembro de 2019. No país, a primeira morte foi
em janeiro. Em 30 de janeiro de 2020 a Organização Mundial
da Saúde (OMS) declarou Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional (ESPII) em razão da disseminação do
Coronavírus.
No Brasil, em 3 de fevereiro de 2020, o Ministério da Saúde declarou Emergência de Saúde Pública de Importância Nacional
(ESPIN). O primeiro caso e primeiro óbito confirmados no país
foram registrados no Estado de São Paulo, em fevereiro e março, respectivamente. Em 12 de março, a OMS declarou que se
tratava de uma pandemia e no Brasil foi declarado o estado de
transmissão comunitária do Novo Coronavírus em todo o terri-

tório nacional, elevando os níveis de resposta e atenção à saúde
no âmbito dos estados.
No ERJ, o primeiro óbito ocorreu em 17 de março. Em Cabo
Frio, o primeiro caso e óbito confirmados no município foram
em abril de 2020. Diante de tantos desafios impostos em todos
os âmbitos da vida pela Covid-19, a política de saúde ficou fortemente impactada e precisou se reorganizar a partir da revisão
de fluxos, reorganização dos seus serviços e adoção de medidas
de mitigação dos efeitos da pandemia. Até maio de 2021, o município de Cabo Frio teve um total de 10.984 casos confirmados,
tendo tido 9.524 cidadãos recuperados e, infelizmente, 580 óbitos (PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO, 2021).
O Gráfico abaixo representa o número de casos confirmados de
Covid-19 por mês em que foi realizada a notificação. Desde o
início da pandemia observamos que o maior pico de casos confirmados ocorreu em dezembro de 2020 (1.644 casos) e o segundo maior foi em março de 2021 (1.513 casos). De abril de 2020
até o momento (julho de 2021), o cenário da pandemia no município, assim como no estado do Rio de Janeiro, vem apresentando períodos de aumento dos casos, logo em seguida redução
dessas notificações e posterior recrudescimento dos números.
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GRÁFICO 11
NÚMERO DE CASOS CONFIRMADOS DE COVID-19 NOS MUNÍCIPES DE CABO FRIO, SEGUNDO MÊS DE NOTIFICAÇÃO, ENTRE
MARÇO DE 2020 A MAIO DE 2021
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Fonte: Superintendência de Vigilância em Saúde (SEMUSA)
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Já o Gráfico 12 representa o número de internações e óbitos por
Covid-19, sendo as internações pelo mês da notificação e os óbitos pelo mês de ocorrência. Nota-se no gráfico que os maiores
números de internações e óbitos ocorreram entre março e abril
de 2021, respectivamente. Seguindo a tendência do Brasil, apesar do maior número de casos ter sido registrado em dezembro
de 2020, o município apresentou casos mais graves em março e
abril de 2021.

GRÁFICO 12
NÚMERO DE INTERNAÇÕES E ÓBITOS CONFIRMADOS DE
COVID-19 NOS MUNÍCIPES DE CABO FRIO, SEGUNDO MÊS DE
NOTIFICAÇÃO E MÊS DE OCORRÊNCIA, ENTRE MARÇO DE 2020
A MAIO DE 2021
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Fonte: Superintendência de Vigilância em Saúde (SEMUSA)

D

iante desse cenário, desde o surgimento da pandemia,
o município de Cabo Frio empregou ações objetivando
reduzir os efeitos da Covid-19 em todas as suas frentes.
Protocolos e fluxos nos estabelecimentos de saúde foram revistos e criados, desde a Atenção Primária à Saúde até os hospitais.
O município adquiriu emergencialmente os insumos, equipamentos e medicamentos necessários para o enfrentamento desse momento e como suas principais frentes de ação, no âmbito
da saúde é possível destacar a ampliação da testagem da população (SWAB RT-PCR e teste rápido), realizada, majoritariamente, pela APS. Hoje todas as Unidades Básicas de Saúde realizam
testes rápidos e quatro delas (UBS Praia do Siqueira, UBS Porto do Carro, ESF Gamboa, ESF Florestinha) também realizam
testagem por SWAB nasal (RT-PCR). O município conta ainda
com dois Drive-thru. A APS foi ainda responsável por campanhas de prevenção e promoção à saúde junto da população.
O município também ampliou a capacidade de resposta de sua
rede hospitalar municipal, incluindo tanto a qualificação profissional como a abertura de novos leitos. O Hospital Otime
Cardoso dos Santos foi designado como referência, atendendo
exclusivamente internações de casos suspeitos e confirmados de
Covid-19. No mesmo local, foi implementada uma enfermaria
exclusiva para o atendimento pediátrico.
Por se tratar de uma doença que comprovadamente pode causar sequelas do processo infeccioso e da internação prolongada
(limitações nas atividades de vida diária, causadas por fadiga,
perda da força muscular, falta de ar e outras causas), o município
se preparou também para atender à população nesse momento pós Covid-19. É o caso da implantação do Ambulatório de
Acompanhamento Pós-Covid-19 para sequelas pós Covid-19,
no Centro Municipal de Reabilitação, no bairro Novo Portinho,
contendo serviços de fisioterapia motora e respiratória, ofertados por uma equipe multiprofissional.
Quase um ano após o surgimento da doença, em 17 de janeiro
de 2021, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA)
autorizou o uso emergencial de vacinas. A vacinação é uma estratégia de saúde coletiva. Embora a ação de aplicação do imunizante seja individual, suas consequências têm rebatimento em
toda a população, impedindo a circulação da doença e, assim,
evitando milhares de óbitos e agravamentos em decorrência da
doença. A Organização Mundial da Saúde, em 2019, classificou
a recusa à vacinação como um dos dez maiores riscos à saúde
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mundial. Por isso, o crescimento de movimentos contrários à
vacinação e a disseminação de desinformação, através das chamadas Fake News, são uma realidade a ser combatida pelos municípios e, em maior escala, por todo o mundo. O apoio e divulgação da ciência, promoção à saúde e estímulo à solidariedade
são ações estratégicas a serem desenvolvidas e motivadas pelo
âmbito municipal.
O primeiro imunizante foi aplicado em Cabo Frio em 20 de janeiro, de acordo com a distribuição do Plano Nacional de Imunização. A escassez das vacinas em todo o território nacional
levou a um calendário vacinal que seguia uma ordem de prioridade de acordo com os grupos de risco. O município não poupou esforços para realizar a vacinação da população com responsabilidade e com a maior celeridade possível.
Até o dia 21 de junho de 2021, o município de Cabo Frio contabilizava 82.310 doses de vacina contra Covid-19 aplicadas
em seus munícipes e trabalhadores locais. Dessas doses, 71%
(58.710) foram 1ª dose (D1) e 29% (23.600) 2ª dose (D2). Além
do calendário por idade, que está em andamento, foram vacinadas também pessoas vivendo com comorbidades; pessoas
vivendo com deficiência; membros ativos das forças armadas e
de segurança e salvamento; trabalhadores da saúde, educação,
transporte e portuários; pessoas em situação de rua; povos indígenas e povos e comunidades tradicionais.
A COVID-19 impôs um cenário de muitos desafios. Apesar da
tão esperada chegada da vacina e da possibilidade de proteção
para muitos munícipes, importa dizer que muitas questões que
chegaram com a pandemia têm o caráter de longo prazo. Em um
cenário dinâmico, a gestão atual da SEMUSA aposta no planejamento como uma estratégia chave para a tomada de decisões.
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2. EQUIDADE - SAÚDE DE ACORDO COM
AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO
No que tange à equidade, reconhecer os efeitos da determinação social no processo saúde-doença é fundamental para o planejamento de ações que objetivem a redução das iniquidades
relacionadas a grupos sociais historicamente discriminados e
que sofrem cotidianamente os efeitos de longos processos de exclusão. É o caso, por exemplo, da população negra, quilombola,
LGBTQIA+, pessoas com deficiência, população em situação de
rua e jovens em cumprimento de medidas socioeducativas.
O racismo é uma das expressões mais fortes de desigualdade e
atinge uma grande parcela da população brasileira. O Racismo
Institucional coloca as pessoas de determinados grupos raciais
ou étnicos em situação de desvantagem no acesso aos serviços
de saúde, o que se reflete nos dados epidemiológicos que evidenciam a diminuição da qualidade e da expectativa de vida da
população negra.
Ao longo dos últimos 5 anos, de acordo com o Sistema de Informações sobre Mortalidade (SIM), em Cabo Frio, mais da metade das mortes infantis e fetais (63%) se tratou de pessoas negras.
No Brasil, segundo o Atlas da Violência de 2020, em 2018, 75,7%
das vítimas de homicídio eram negras. Enquanto os assassinatos
de pessoas não negras reduziram em 6,8%, para pessoas negras
cresceu 23%. As análises do mesmo período mostram que o risco de um homem negro ser assassinado é 74% maior e para as
mulheres negras a taxa é de 64,4%. Entre as mulheres assassinadas em 2018, 68% eram negras, com uma diferença na taxa de
homicídios de 5,2 para as mulheres negras e 2,8 para não negras.
O município de Cabo Frio em 2021 instituiu a Política Intersetorial para a Promoção da Igualdade Racial, no âmbito da Administração Pública Direta e Indireta, voltada à superação do
racismo institucional e a interlocução com as demais políticas
públicas, incluindo a política de saúde. Cabe destacar que o município conta com cinco áreas de comunidade quilombola, localizadas nos quilombos Botafogo, Fazenda Espírito Santo, Maria
Joaquina, Preto Forro e São Jacinto, que juntos somam mais de
duas mil pessoas. Um aspecto importante no que se refere a essa
população é a distância geográfica dos equipamentos de saúde,
o que requer que sejam traçadas estratégias para possibilitar o
deslocamento e acesso em tempo oportuno. Para além da redis-

tribuição de recursos, é necessário que as comunidades quilombolas e das áreas rurais tenham suas especificidades culturais e
sociais respeitadas e levadas em consideração, sendo o uso do
território uma dessas especificidades.
Quanto à comunidade LGBTQIA+ (lésbicas, gays, bissexuais,
travestis/transexuais/transgênero, queer, intersexuais, assexuais, demais orientações sexuais e identidades de gênero),
a Política Nacional de Saúde Integral de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transexuais (2013) mostra que 40% das
mulheres lésbicas e bissexuais não revelam sua orientação
sexual nos atendimentos à saúde. Entre as que revelam, 28%
referem maior rapidez do atendimento e 17% afirmam que
os profissionais deixaram de solicitar exames considerados
por elas como necessários. Além disso, o mesmo documento
aborda a falta de preparo dos serviços de saúde para lidar
com a transexualidade; maior vulnerabilidade ao vírus HIV
para gays e bissexuais masculinos, associada diretamente à
homofobia e segregação à qual estão expostos, especialmente
os mais jovens; falta de respeito ao nome escolhido pelas pessoas travestis e transexuais e o sofrimento mental associado
à discriminação e preconceito. Já o Observatório de Mortes
Violentas de LGBTI+ no Brasil em 2020, apontou que 237
pessoas LGBTQIA+ tiveram morte violenta, vítimas da homotransfobia, sendo 224 homicídios (94,5%) e 13 suicídios
(5,5%).
As pessoas com deficiência enfrentam uma série de barreiras
para acessar os serviços de saúde, ou seja, encontram muitos
obstáculos que as limitam ou impedem de gozar de seus direitos. De acordo com a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com
deficiência, considera-se pessoa com deficiência (PCD) aquela
que tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental,
intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais
barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas. Essas barreiras podem ser de diversas naturezas. Além das barreiras de acesso mais comuns, como as urbanísticas, arquitetônicas
e nos transportes, muito ligadas ao deslocamento pelo espaço
urbano e em espaços privados, existem também as barreiras nas
comunicações e na informação, atitudinais e tecnológicas.
É de responsabilidade do Estado assegurar que as PCD tenham
todas as condições garantidas de acessibilidade nos mais diversos pontos da rede. Isso inclui, além de projetos arquitetônicos,
de ambientação de interior e de comunicação, o investimento

na qualificação dos profissionais, de forma que sejam capazes
de identificar e atender as necessidades apresentadas por essa
população.
No que diz respeito à população em situação de rua, a Pesquisa
Nacional mais recente sobre essa população, realizada no ano de
2009, revelou que 18,4% das pessoas em situação de rua já passaram por experiências de impedimento de receber atendimento
na rede de saúde. Ademais, 29,7% dos entrevistados afirmaram
ter algum problema de saúde, sendo os mais prevalentes a hipertensão (10,1%), sofrimentos mentais (6,1%), HIV/Aids (5,1%) e
problemas de visão/cegueira (4,6%). Quanto à porta de entrada
dos serviços de saúde, 43,8% dos entrevistados afirmaram que
procuram primeiramente o hospital/emergência quando estão
doentes, e 27,4% procuram o posto de saúde.
Na saúde, a falta de registros nos sistemas de informação, com
o não preenchimento de dados fundamentais para o planejamento de ações; cultura de discriminação e preconceito; falta
de acessibilidade; incipiente participação social e tantos outros
são desafios a serem enfrentados com vias à universalização do
acesso de forma integral e equânime. A partir da invisibilidade e
não disponibilidade de informações, a própria política de saúde
contribui para o aprofundamento das iniquidades.
Ainda, é importante destacar também, a atuação intersetorial no
acompanhamento dos adolescentes em cumprimento de medidas socioeducativas no Centro de Recursos Integrados de Atendimento ao Adolescente Cabo Frio, localizado no bairro Jacaré.
A Política Nacional de Atenção Integral à Saúde de Adolescentes
em Conflito com a Lei, em Regime de Internação, Internação
Provisória e Semiliberdade (PNAISARI) busca garantir a integralidade em saúde para todos os adolescentes em conflito com
a lei, tendo a Atenção Primária em Saúde como referência das
unidades socioeducativas. Neste sentido, Cabo Frio reforça seu
compromisso na continuidade do cuidado e acompanhamento
desses adolescentes na APS e nos demais pontos da rede.
Por meio da compreensão destas condições, a equidade em
saúde propõe uma assistência de acordo com as necessidades,
diversidades e especificidades de cada cidadão ou grupo social
(BRASIL, 2012). Conhecer os dados é um caminho fundamental para um planejamento em saúde que vise a redução dessas
desigualdades e assim, contribua para a ampliação do acesso e
humanização da promoção, proteção, atenção e no cuidado à
saúde. A SEMUSA e o município de Cabo Frio estão comprometidos e engajados para o enfrentamento dessa realidade.
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1. REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE
A Rede de Atenção à Saúde (RAS) é definida pela Portaria nº
4.279, de 30 de dezembro de 2010 como “arranjos organizativos
de ações e serviços de saúde, de diferentes densidades tecnológicas, que integradas por meio de sistemas de apoio técnico,
logístico e de gestão, buscam garantir a integralidade do cuidado”. O seu objetivo é reduzir a fragmentação de serviços, ações
e programas, de forma a promover uma integração sistêmica e
fomentar uma atenção de qualidade, integral e humanizada. Sua
principal característica é a construção de relações mais horizontais e menos hierárquicas entre os diferentes pontos de atenção,
ou seja, todos são considerados igualmente importantes para a
política de saúde e efetivação do cuidado.
Em Cabo Frio, a RAS municipal é composta pela Atenção Primária à Saúde, Atenção Especializada ambulatorial e hospitalar,
Urgência e Emergência, além de Redes de Cuidado Prioritárias
(Rede de Atenção Psicossocial; Rede Cegonha; Rede de Cuidados à Pessoa com Deficiência e Rede de Atenção à Saúde das Pessoas com doenças crônicas), que perpassam os diversos pontos
de atenção. O município conta também com estabelecimentos
de saúde prestadores de serviços privados, desses sete são entidades sem fins lucrativos e 205 são entidades empresariais. Vale
ressaltar que, tal qual explicitado na CF 88, as entidades privadas
participam do SUS em caráter complementar, não substitutivo.
Os quadros a seguir mostram a distribuição, segundo distrito e
perfil, dos equipamentos de saúde da rede municipal, localizado
na Atenção Primária à Saúde, Atenção Especializada ambulatorial e hospitalar, além do Centro de Assistência Farmacêutica.
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QUADRO 2.
PERFIL DOS ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE NA ATENÇÃO
PRIMÁRIA À SAÚDE, SEGUNDO A DISTRIBUIÇÃO POR DISTRITOS.
UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE

ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE
ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA
ESF Cajueiro
ESF Monte
Alegre

Posto de Saúde
Antônio Lima
Filho (Praia do
Siqueira)

A Unidade Básica de Saúde realiza atendimentos aos usuários
de bairros que não possuem cobertura da ESF. Apresenta, além
da equipe de enfermagem,
uma equipe de especialidades
médicas composta por dermatologia, hebiatria e ginecologia

Posto de Saúde
Peró (UBS Peró)

A Unidade Básica de Saúde realiza atendimentos aos usuários
de bairros que não possuem
cobertura da ESF. Apresenta,
além da equipe de enfermagem, uma equipe de especialidades médicas composta por
clínica geral e ginecologia e
obstetrícia.

UBS Vila do Ar

A Unidade Básica de Saúde realiza atendimentos aos usuários
de bairros que não possuem
cobertura da ESF. Apresenta,
além da equipe de enfermagem, uma equipe de especialidades médicas composta por
pediatria e ginecologia.

Posto de
Saúde Theonas
Garcia Terra
(UBS Porto do
Carro)

A Unidade Básica de Saúde realiza atendimentos aos usuários
de bairros que não possuem cobertura da ESF. Apresenta, além
da equipe de enfermagem,
uma equipe de especialidades
médicas composta por clínica
geral, pediatria e ginecologia.

Posto de Saúde
Glória Maria
de Oliveira
(UBS Itajuru)

A Unidade Básica de Saúde realiza atendimentos aos usuários
de bairros que não possuem cobertura da ESF. Apresenta, além
da equipe de enfermagem,
uma equipe de especialidades
médicas composta por clínica
geral, pediatria, odontologia e
ginecologia.

Dr. Paulo Silva
(UBS Unamar)

A Unidade Básica de Saúde realiza atendimentos aos usuários
de bairros que não possuem cobertura da ESF. Apresenta, além
da equipe de enfermagem,
uma equipe de especialidades
médicas composta por clínico
geral, cardiologia, ginecologia
e obstetrícia, oftalmologia,
nutrição, psicologia, fonoaudiologia, angiologia, pediatria,
dermatologia, psiquiatria, otorrinolaringologia, ortopedia.

ESF Peró
ESF Jacaré
ESF Gamboa
ESF Boca do
Mato
ESF Tangará
ESF Porto do
Carro
ESF Jardim
Peró
ESF Caminho
de Búzios
ESF
Palmeiras
2º Distrito

ESF Praia do
Siqueira
ESF Vila
do Sol
ESF Parque
Burle
ESF Jardim
Nautilus
ESF Manoel
Correa

1° Distrito

As unidades de Estratégia da Saúde da Família
são um modelo assistencial da APS que trabalha
com equipe multiprofissional em abordagem
territorial na área de abrangência. São compostas
por enfermeiro, médico generalista, técnico de
enfermagem e agentes comunitárias de saúde.
Algumas, também, estão referenciadas a equipes
de Saúde Bucal e agentes de combate a endemias.
Por serem unidades porta aberta, o usuário do
serviço de saúde é atendido e acompanhado através da procura à unidade, assim como através
de busca ativa das agentes comunitárias.

ESF Jardim
Caiçara
ESF Guarani
ESF Angelim
ESF Araçá
ESF Botafogo
ESF Maria
Joaquina
ESF
Florestinha
ESF Nova
Califórnia
ESF São
Jacinto

1° Distrito
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UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

QUADROS 3 E 4.
PERFIL DOS ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE NA MÉDIA DE ALTA
COMPLEXIDADE, SEGUNDO A DISTRIBUIÇÃO POR DISTRITOS.

1° Distrito

UNIDADE
DE PRONTO
ATENDIMENTO
UPA I

ATENÇÃO ESPECIALIZADA AMBULATORIAL E HOSPITALAR
UNIDADES HOSPITALARES
HOSPITAL
MUNICIPAL
DA MULHER

1° Distrito

2° Distrito

O Hospital Municipal da Mulher é
um hospital maternidade de risco
habitual, que oferece serviços
especializados, como partos,
atendimento a mulheres vítimas de
violência sexual, além de urgências
ginecológicas e obstétricas.

HOSPITAL
MUNICIPAL
DA CRIANÇA
DR AUGUSTO
BENIGNO DE
MELLO

Unidade pediátrica de risco habitual
com atendimento ambulatorial,
pequenas cirurgias e aplicação
de imunoglobulinas, exclusivo para
crianças e adolescentes de até 13
anos de idade incompletos, em
casos de baixa complexidade, a
partir de encaminhamento da rede.

HOSPITAL
MUNICIPAL
OTIME
CARDOSO
DOS SANTOS

Hospital geral e, atualmente,
referência para COVID-19, com
capacidade para pronto atendimento, leitos de enfermaria e leitos
de atendimento a pacientes graves.

HOSPITAL SÃO
JOSÉ OPERÁRIO

Unidade hospitalar com leitos para
cuidado aos pacientes graves, pacientes politraumatizados e pacientes em enfermarias. Com potencial
para realização de procedimentos
em neurocirurgia, ortopedia,
urologia, traumatologia, oftalmologia, bucomaxilo. Conta com as
seguintes especialidades: cirurgia
vascular, urologia, psiquiatria, oftalmologia, intensivista, cirurgia geral,
anestesistas, nefrologia, ortopedia,
clínica médica, cardiologista e oftalmologia. Destaca-se a existência
da Comissão Intra-Hospitalar para
Doação de Órgãos e Tecidos para
Transplantes (CIHDOTT) no hospital.
A entrada dos usuários se dá a partir
do Corpo de Bombeiros e encaminhamentos via Núcleo Interno de
Regulação (NIR).

HOSPITAL
MUNICIPAL DE
TAMOIOS

2° Distrito
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UNIDADE
DE PRONTO
ATENDIMENTO
UPA II

CENTRO ATENDIMENTO E TENDA DE TRIAGEM COVID-19

1° Distrito

TRIAGEM
COVID 19

Serviço de saúde voltado à triagem e primeiro atendimento de
casos suspeitos e confirmados de
COVID-19.

CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL

1° Distrito

CAPS AD
EDUARDO
GUIMARÃES
ROCHA

Serviço de Atenção Psicossocial
para atendimento de pacientes
com sofrimentos mentais decorrentes do uso abusivo e dependência de substâncias psicoativas.

CAPS II DR
LEONARDO
JORGE DOS
SANTOS
MACHADO

Serviço de Atenção Psicossocial
para atendimento de pacientes
em sofrimento mental grave e
persistente.

CAPSi CABO
FRIO

Serviço de Atenção Psicossocial
para atendimentos de crianças e
adolescentes em sofrimento mental.

POSTO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA

1° Distrito

POSTO DE
ASSISTÊNCIA
MÉDICA DE
CABO FRIO
(PAM SÃO
CRISTÓVÃO)

Unidade para atendimento ambulatorial, a partir da regulação municipal, nas seguintes especialidades:
psiquiatria, neurologia, cirurgia,
cardiologia, oftalmologia, dermatologia, ortopedia, endocrinologia,
otorrinolaringologia, proctologia,
alergologia, gastroenterologia, urologia, reumatologia, hematologia,
pneumologia, nefrologia, angiologia, neurocirurgia e nutrição.

POSTO DE
ASSISTÊNCIA
MÉDICA WATSON TAVARES
FILHO (PAM
SANTO ANTÔNIO)

Unidade para atendimento ambulatorial, a partir da regulação municipal, nas seguintes especialidades:
cardiologia, cirurgia geral, clínica
médica, dermatologia, endocrinologia, fonoaudiologia, gastroenterologia, geriatria, ginecologia, infectologia, nutrição, ortopedia, pediatria,
psicologia e psiquiatria.

Unidade hospitalar, porte pequeno,
com 30 leitos. Atualmente se encontra em processo de reabertura.
2° Distrito

CABO FRIO 2022-2025

Unidades de pronto atendimento
que funcionam 24 horas por dia,
sete dias por semana, visando
acolher e atender a todos os
usuários que buscam assistência
médica. Também são capazes de
resolver grande parte das urgências
e emergências.

OUTRAS UNIDADES

CENTRO DE REABILITAÇÃO
CENTRO
MUNICIPAL DE
REABILITACAO
JARDIM ESPERANCA

1° Distrito
CENTRO
MUNICIPAL DE
REABILITACAO
NOVO PORTINHO

O Centro de Reabilitação dispõe de
equipe multidisciplinar (Fisioterapeuta,
nutricionista, e assistente social) para
tratamento na área de Reabilitação
traumato-ortopédica, neurológica,
respiratória e reeducação postural
global.
O acesso ao tratamento se dá via
apresentação presencial de documentos e pedido médico.
O Centro de Reabilitação dispõe de
equipe multidisciplinar (Fisioterapeuta,
Fonoaudiólogo, Nutricionista e Assistente Social) para tratamento na área
de Reabilitação traumato-ortopédica,
neurológica, respiratória, oncológica, pós-covid, reeducação postural
global e pediátrico. O acesso ao
tratamento se dá via apresentação
presencial de documentos e pedido
médico.

CENTRAL MUNICIPAL
DE REGULAÇÃO

A Central Municipal de Regulação é um serviço que monitora
a disponibilidade de vagas em rede própria e conveniada,
para o atendimento ambulatorial especializado, exames e
procedimentos a partir de critérios de classificação de risco. A
inserção de informações nos sistemas se dá pelo encaminhamento médico via sistema ou guia de referência.

SERVIÇO DE
ATENÇÃO DOMICILIAR

O SAD é um serviço complementar aos cuidados realizados
na atenção básica e em serviços de urgência, substitutivo
ou complementar à internação hospitalar, responsável
pelo gerenciamento e operacionalização das duas Equipes
Multiprofissionais de Atenção Domiciliar (EMAD) e da Equipes
Multiprofissionais de Apoio (EMAP) em ambos os distritos. O
acesso à atenção domiciliar se dá a partir

HOSPITAL DIA

OUTRAS UNIDADES
CENTRAL
MUNICIPAL DE
REGULAÇÃO

SERVIÇO DE
ATENÇÃO
DOMICILIAR

1° Distrito

HOSPITAL DIA

CASA DA
CRIANÇA

A Central Municipal de Regulação é um serviço
que monitora a disponibilidade de vagas em
rede própria e conveniada, para o atendimento
ambulatorial especializado, exames e procedimentos a partir de critérios de classificação de
risco. A inserção de informações nos sistemas se
dá pelo encaminhamento médico via sistema
ou guia de referência.
O SAD é um serviço complementar aos cuidados realizados na atenção básica e em serviços
de urgência, substitutivo ou complementar à
internação hospitalar, responsável pelo gerenciamento e operacionalização das duas Equipes
Multiprofissionais de Atenção Domiciliar (EMAD)
e da Equipes Multiprofissionais de Apoio (EMAP)
em ambos os distritos. O acesso à atenção
domiciliar se dá a partir
Hospital-Dia é uma unidade de atendimento
ambulatorial, com turnos de manhã e tarde
de consultas médicas e de enfermagem, além
de ações de educação em saúde, coleta de
sangue para a realização de exames laboratoriais e farmácia para acesso à medicação.
Este serviço realiza o cuidado de pessoas com
doenças infecciosas, com destaque para HIV/
AIDS, Sífilis, Hepatite A e Hepatite B. Além da realização de testes rápidos, o Hospital-Dia é polo
central para a descentralização e capacitação
de uso adequado dos testes para as unidades
da APS e Atenção Psicossocial.
Ambulatório, com atendimento até 13 anos
incompletos, oferta as seguintes especialidades:
pediatria geral, alergista pediátrica, cardiopediatra, dermatologista, neuropediatria, psicologia,
dentista. Realiza exames como teste alérgico,
eletrocardiograma e ecocardiograma, teste
do pezinho e vacina. O acesso aos serviços é
ofertado pela Central de Regulação.

1° Distrito

Hospital-Dia é uma unidade de atendimento ambulatorial,
com turnos de manhã e tarde de consultas médicas e de
enfermagem, além de ações de educação em saúde,
coleta de sangue para a realização de exames laboratoriais
e farmácia para acesso à medicação. Este serviço realiza o
cuidado de pessoas com doenças infecciosas, com destaque
para HIV/AIDS, Sífilis, Hepatite A e Hepatite B. Além da realização de testes rápidos, o Hospital-Dia é polo central para a
descentralização e capacitação de uso adequado dos testes
para as unidades da APS e Atenção Psicossocial.

CENTRAL MUNICIPAL
DE REGULAÇÃO

Ambulatório, com atendimento até 13 anos incompletos,
oferta as seguintes especialidades: pediatria geral, alergista
pediátrica, cardiopediatra, dermatologista, neuropediatria,
psicologia, dentista. Realiza exames como teste alérgico,
eletrocardiograma e ecocardiograma, teste do pezinho e
vacina. O acesso aos serviços é ofertado pela Central de
Regulação.

CENTRAL DE AMBULÂNCIAS

A Central de Ambulâncias realiza o resgate e atendimento
móvel, a partir da disponibilização de equipe e veículo para
resgate, com referência nos distritos de Cabo Frio e Tamoios,
em tempo integral.

CENTRO DE ESPECIALIDADES
ODONTOLÓGICAS

O CEO Tipo II é um serviço de saúde que oferece à população o atendimento odontológico com ênfase no diagnóstico e detecção do câncer de boca, periodontia especializada, cirurgia oral menor dos tecidos moles e duro, endodontia
e atendimento a pacientes com necessidades especiais

CEFOJ CENTRO
DE FISIOTERAPIA E
ODONTOLOGIA DO
JACARÉ

É uma unidade compartilhada e dispõe de equipe de
fisioterapia (traumato-ortopédica e neurológica) e equipe de
Odontologia. Em processo de reabertura, o acesso se dá via
encaminhamento médico.
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OUTRAS UNIDADES
CENTRO MUNICIPAL
DE ALIMENTAÇÃO E
NUTRIÇÃO

1° Distrito

A unidade de saúde presta atendimento
ambulatorial especializado em Nutrição
Clínica, Transtornos Alimentares e Obesidade
grave. Dispõe de equipe multidisciplinar
com as seguintes especialidades: Psiquiatra,
Nutricionista e Psicólogo. A entrada dos
usuários se dá a partir de encaminhamentos
das unidades básicas de saúde.

CENTRO DE SAÚDE
OSWALDO CRUZ

Centro de atendimento ambulatorial,
que atende as seguintes especialidades:
pediatria, ginecologia, neuropediatria,
psicopedagogia, gastroenterologista,
psicologia, cardiologia, hebiatria, psiquiatria,
dermatologista, endocrinologista, nutrição,
clínica médica, e urologia.

CENTRO DE ATENDIMENTO AO DIABÉTICO HIPERTENSO
E INSUFICIÊNCIA
CARDÍACA

Atendimento de nível secundário dos pacientes Diabéticos, Hipertensos e portadores
de Insuficiência Cardíaca sistólica grave,
a partir do encaminhamento da rede de
saúde (Estratégia de Saúde da Família, Posto
de Assistência Médica e outros). Oferta
serviços de cardiologia e endocrinologia,
com apoio da nutrição, psicologia e serviço
social.

CENTRO DE REFERÊNCIA EM SAÚDE DO
TRABALHADOR

SERVIÇO DE VERIFICAÇÃO DE ÓBITOS

Unidade regional especializada no atendimento à saúde do trabalhador, presta
assistência especializada aos trabalhadores
acometidos por doenças e/ou agravos
relacionados ao trabalho.

Serviço responsável por determinar a causa
de óbito, nos casos de morte natural, sem
suspeita de violência, com ou sem assistência médica, sem esclarecimento diagnóstico
e, principalmente aqueles por efeito de investigação epidemiológica. Para acessar, a
população deve ir presencialmente ao local.

LABORATORIO MUNICIPAL DE SAÚDE DE
CABO FRIO
LABORATÓRIO
MUNICIPAL
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O laboratório municipal é uma unidade
polo responsável por exames laboratoriais
dos prestadores privados SUS, que atende
diversos pontos do município, realizando a
coleta de amostras, que são analisadas e,
posteriormente, os resultados dos exames
são entregues em até 7 dias úteis.
Unidade responsável por conduzir os usuários
que realizam consultas, procedimentos e
acompanhamento fora do município de
Cabo Frio, nas variadas especialidades de
saúde, a partir do encaminhamento médico
da Atenção Primária à Saúde e Média e Alta
Complexidade.

QUADRO 5.
PERFIL DOS ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE NA CENTRAL DE
ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, SEGUNDO A DISTRIBUIÇÃO
POR DISTRITOS.
CENTRAL DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
FARMÁCIA
CENTRAL

1° Distrito

Unidade responsável pela dispensação
de todos os fármacos listados na Relação
Municipal de Medicamentos Essenciais
(REMUME), a incluir medicamentos de uso
controlado, para os usuários do SUS com as
devidas prescrições.

FARMÁCIA DE MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS

Polo Regional da Região dos Lagos, responsável pela dispensação de fármacos
listados no CEAF (Componente Especializado
de Assistência Farmacêutica) com distribuição efetuada pela Secretaria Estadual
de Saúde.

FARMÁCIA DE ORDEM
JUDICIAL

Unidade responsável pela dispensação dos
fármacos e insumos necessários ao atendimento das judicializações.

No que se refere à Atenção Primária à Saúde (APS), esse nível de
atenção é o principal responsável por realizar a coordenação do
cuidado e ordenar a rede, ou seja, é, prioritariamente, a partir da
porta de entrada da APS que a população irá acessar os serviços
dos quais necessita.
Embora o seu rol de procedimentos seja mais barato, capaz de
atender aqueles problemas mais comuns na saúde da população,
a APS exige um alto grau de complexidade teórica e, quando
bem estruturada, possui um alto nível de resolutividade. A organização e resolutividade da APS impacta, portanto, diretamente
nos outros níveis de atenção, tanto no âmbito financeiro, quanto no âmbito da promoção, proteção e recuperação em saúde,
buscando maior racionalidade na utilização dos demais níveis
assistenciais.
De acordo com a Política Nacional de Atenção Básica (PNAB)
(2017), a APS caracteriza-se como um “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” (BRASIL, 2017).
Em Cabo Frio, a APS é formada por 27 unidades de Estratégia
Saúde da Família e 6 Unidades Básicas de Saúde. Nessas unidades, estão distribuídas 36 equipes mínimas, 15 Equipes de Saúde Bucal e 1 equipe de Núcleo Ampliado de Saúde da Família
(NASF-AB), que conta com dois psicólogos, um fisioterapeuta e
um assistente social. Quanto à cobertura, a partir do Gráfico 13
é possível ver sua redução gradual ao longo dos anos de 2017 a
2020, com a Estratégia Saúde da Família chegando hoje a 53%, o
que corresponde a um contingente de aproximadamente 80 mil
usuários cadastrados, segundo o prontuário eletrônico Prime. A
expansão da Estratégia Saúde da Família corresponde hoje a um
eixo prioritário da SEMUSA.

GRÁFICO 13
COBERTURA DA ATENÇÃO BÁSICA DE 2017 A 2020,
CABO FRIO - RJ
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Fonte: SISAB
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GRÁFICO 14
QUANTITATIVO DE ATENDIMENTOS PRESTADOS, SEGUNDO TIPO
DE PRODUÇÃO E ANO, CABO FRIO - RJ.

Fonte: SISAB

O Gráfico 14 mostra, de acordo com o Sistema de Informação
em Saúde para a Atenção Básica (SISAB), os dados de produção
dos últimos 3 anos na Atenção Básica de Cabo Frio. Somente
em 2020, foram realizados 54.898 atendimentos individuais,
3.086 atendimentos odontológicos, 104.550 procedimentos e
124.529 visitas domiciliares. Apesar da queda dos atendimentos
individual e odontológico em 2020, ano no início de pandemia,
as visitas domiciliares e procedimentos tiveram ascensão.
Quanto ao acompanhamento ocorrido na APS das famílias beneficiárias do Programa Bolsa Família, o Gráfico 15 mostra a
porcentagem de cobertura dos beneficiários do PBF, de acordo
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com os grupos prioritários a serem acompanhados. O cálculo
de 2019 e 2020 foi feito a partir da média das duas vigências e
em 2021, o valor representa apenas o da primeira vigência. Destaca-se o acompanhamento vacinal e inserção de dados nutricionais das crianças, assim como o acompanhamento pré-natal
das gestantes localizadas, todas metas chegando a 100%. Como
desafios, destaca-se a ampliação da cobertura de acompanhamento de beneficiários no geral, com destaque para a inserção
dos dados nutricionais das gestantes e para o acompanhamento
das crianças, esse último tendo sofrido reflexos da pandemia
Covid-19, indo de 29% a 7% nesses três anos.

GRÁFICO 15
COBERTURA DE GRUPOS PRIORITÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA
FAMÍLIA PELA SAÚDE EM CABO FRIO - RJ

Fonte: Ministério da Saúde, 2021.

Outro dado importante referente à Atenção Primária à Saúde é a
Vigilância Alimentar e Nutricional (VAN). De modo geral, a vigilância em saúde deve estar inserida na APS com o objetivo de
analisar em caráter permanente a situação de saúde da população, de forma a orientar suas ações e incidir de maneira adequada nos problemas que se apresentam. Segundo o Ministério da
Saúde (2015), a VAN é parte constitutiva da vigilância em saúde,
sendo uma das diretrizes da Política Nacional de Alimentação e
Nutrição (PNAN).
No cenário epidemiológico brasileiro, no qual tem-se a coexistência de sobrepeso e obesidade, desnutrição e carências de
micronutrientes, a VAN é essencial para a atenção nutricional
no âmbito do SUS. A partir dela é possível realizar a gestão dos
cuidados em alimentação e nutrição em toda a RAS. Para isso,
parte-se do reconhecimento da situação alimentar e nutricional
da população vinculada às unidades de APS. Esse instrumento é importante para o monitoramento do “Direito Humano à
Alimentação Adequada (DHAA) e da promoção da soberania

e da segurança alimentar e nutricional”. Através dele, é possível analisar as múltiplas dimensões da insegurança alimentar e
nutricional e, dessa forma, construir no âmbito da participação
social políticas e ações que respondam a essas demandas (BRASIL, 2015).
Os dados abaixo foram coletados a partir do Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional – SISVAN, preenchido por profissionais da APS. Os dados são consolidados a partir da inclusão
da avaliação antropométrica (medidas corporais) e do consumo
alimentar. É possível perceber em adultos, idosos e gestantes a
predominância do sobrepeso e da obesidade. Ao mesmo tempo,
tem-se, principalmente em crianças e gestantes, uma porcentagem relevante de indivíduos com baixo peso. Visto dessa forma,
o acompanhamento supracitado do Programa Bolsa Família
torna-se ainda mais relevante. Vale ressaltar, no entanto, que o
SISVAN apresenta um problema basilar referente à subnotificação dos dados, com incipiente coleta dos dados e não manejo do
sistema de informação na rotina dos profissionais.
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GRÁFICO 15
COBERTURA DE GRUPOS PRIORITÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA
FAMÍLIA PELA SAÚDE EM CABO FRIO - RJ
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Um dos grandes desafios colocados para a APS para os próximos quatro anos em Cabo Frio é o aumento de sua resolutividade e cobertura assistencial. A partir do presente PMS, as metas
estão estruturadas de forma a garantir que o maior contingente
possível de cabo-frienses esteja cadastrado na Estratégia de Saúde da Família e tenha acesso a uma equipe de referência, com
agente comunitária de saúde, médica, enfermeira, equipe de
saúde bucal e equipe do Núcleo Ampliado de Saúde da Família
(NASF-AB), com uma equipe multiprofissional compostas por
nutricionista, assistente social, psicóloga e outras categorias. Espera-se que a partir de uma APS fortalecida, a seja possível consolidá-la como a porta de entrada do Sistema Único de Saúde.
A Atenção Especializada é assegurada pela Média e Alta Complexidade (MAC) e a Rede de Urgência e Emergência. As primeiras - Média e Alta Complexidade - são compostas por serviços e ações cujo objetivo é atender aqueles problemas e agravos
de saúde que exigem o uso de outros tipos de tecnologias, com a
disponibilidade de recursos de apoio diagnóstico e tratamento,
além de profissionais de referência para certas especialidades.

Em Cabo Frio, esses serviços são realizados pela Rede Hospitalar, postos de assistência médica e centros de especialidades.
Já a Rede de Urgência e Emergência (RUE), de acordo com
a Portaria 1.600 de 2011, deve ser constituída pelos seguintes
componentes: Promoção, Prevenção e Vigilância à Saúde; Atenção Básica em Saúde; Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU 192) e suas Centrais de Regulação Médica das Urgências; Sala de Estabilização; Unidades de Pronto Atendimento
(UPA 24h) e o conjunto de serviços de urgência 24 horas; Hospitalar; e Atenção Domiciliar.
A Região Baixada Litorânea é a única no Estado do Rio de Janeiro que ainda não tem uma RUE constituída, conforme o preconizado na portaria. Dessa forma, a gestão atual de saúde do
município de Cabo Frio tem o desafio de articulação regional,
visando a formalização dessa rede, de forma que o atendimento
à população seja qualificado. Hoje em Cabo Frio os serviços são
prestados através da Rede Hospitalar, Unidades de Pronto Atendimento e central de ambulâncias, responsável pelo transporte
sanitário em situações de urgência e emergência.
Além das visitas domiciliares da APS, a Atenção Domiciliar é
realizada através do Serviço de Atenção Domiciliar, preconizado pela Portaria Ministerial nº 825 de 2016, caracterizado por
ser um serviço complementar aos cuidados realizados na APS
e em serviços de urgência, substitutivo ou complementar à internação hospitalar. Os principais objetivos são a redução da
demanda por atendimento hospitalar; redução do período de
permanência de usuários internados; humanização da atenção à
saúde, com a ampliação da autonomia dos usuários; e a desinstitucionalização e a otimização dos recursos financeiros e estruturais da RAS. Em 2021, o município de Cabo Frio passou a contar
com o Programa Melhor em Casa (PMC), principal estratégia
para a Atenção Domiciliar.
O PMC conta com uma Equipe Multiprofissional de Atenção
Domiciliar (EMAD) em cada distrito, no primeiro distrito a
equipe é composta por um enfermeiro, quatro técnicos de enfermagem, dois médicos, dois fisioterapeutas e um nutricionista. Enquanto no segundo distrito a equipe é formada por um
enfermeiro, quatro técnicos de enfermagem, dois médicos, dois
fisioterapeutas e um nutricionista. Também existe uma equipe
volante, que contempla os dois distritos, denominada Equipe
Multiprofissional de Apoio (EMAP), composta por um nutri-

cionista, um fonoaudiólogo, um assistente social e um psicólogo.
Diante desse cenário, o PMS incorpora o desafio de melhor estruturar essas redes de atenção a fim de garantir, de forma equânime, o acesso às ações e serviços existentes na MAC e na RUE.
Isso inclui pensar a RAS de uma forma abrangente, tarefa que se
mostra tão árdua como necessária.
As Unidades de Pronto Atendimento hoje são a principal porta
de entrada no SUS do município, quadro agravado ainda mais
na pandemia de Covid-19, gerando sobrecarga desses serviços e
chegada desses usuários já em estado agravado aos serviços de
saúde. Entre nossos desafios estão a abertura de leitos; distribuição e formas de acesso aos equipamentos entre o 1º e 2º Distrito;
qualificação e educação permanente de profissionais; ampliação
e qualificação do atendimento de crianças e adolescentes e ações
visando reduzir as iniquidades em saúde, principalmente daquelas populações mais vulnerabilizadas, como as populações
quilombola, negra, LGBTQIA+ e pessoas com deficiência.
Outro desafio transversal a ser trabalhado refere-se justamente a
reorganização da porta de entrada dos usuários no SUS, a fim de
garantir que o acesso na rede se dê conforme preconizado pelo
Ministério da Saúde, de forma hierarquizada, sendo prioritariamente acessado em níveis crescentes da Atenção Básica à Alta
Complexidade de cuidado em saúde.
Além disso, os indicadores de mortalidade, segundo o Quadro 9,
nos apontam alguns caminhos necessários para modificar esse
cenário e qualificar o atendimento à saúde no que tange a algumas doenças e agravos estratégicos, como é o caso das Doenças
do aparelho circulatório e do aparelho respiratório, neoplasias e
mortalidade por causas externas. Nesses casos, a formulação de
Linhas de Cuidado nos fornecerão a oportunidade de organização a RAS, de forma a melhor responder a esses adoecimentos.
As Linhas de Cuidado (LC) desenham os percursos assistenciais
realizados por segmentos da população usuária que possuam
situações de saúde semelhantes. Elas devem ser construídas,
preferencialmente, com base na Atenção Primária à Saúde e
ser compostas por ações de promoção, prevenção, tratamento
e reabilitação. Não são protocolos clínicos, mas sim uma forma
de facilitar o acesso da população usuária às unidades e serviços
dos quais necessita. As LC dão subsídios para prever um conjunto mínimo de atividades e procedimentos necessários, assim

como para a estimativa de custos. Combinam a interlocução e
pactuação de fluxos, reorganizando o processo de trabalho, consistindo, portanto, na delimitação de uma estrutura de fluxos
combinada com um sistema de governança e logística articulados (OLIVEIRA, 2009; FRANCO, 2011).
Na gestão, a constituição das mesmas visa orientar o planejamento, programação e avaliação das ações. Permitirá a identificação das modalidades de atendimento, procedimentos
(exames, tratamentos etc), quantidade e tipos de serviços assistenciais que o sistema de saúde precisará oferecer à população.
Dessa forma, é possível estabelecer o percurso integral do cuidado e organizar o fluxo assistencial da população, incidindo sobre
a morbimortalidade dos diferentes tipos de agravos, condições
de saúde e ciclos de vida.
A Rede de Atenção Psicossocial (RAPS) articula os serviços com
vias ao atendimento às pessoas em sofrimento mental e com
necessidades decorrentes do uso de álcool e outras drogas. Ela
vai desde a Atenção Básica, passando pelos Centros de Atenção
Psicossocial (CAPS), atenção de urgência e emergência, atenção
hospitalar, até as estratégias de desinstitucionalização e reabilitação psicossocial.
Instituída através da Portaria Ministerial nº 3.088, de 23 de dezembro de 2011, seus objetivos principais são a ampliação do
acesso, garantia de atendimento em todos os pontos de atenção
e integração dos diversos serviços da rede no território, gerando
o atendimento contínuo e atenção às urgências.
Dessa forma, é possível perceber que as questões ligadas ao campo da Saúde Mental não se restringem a um ou outro serviço,
sendo transversal a todos eles. De igual modo, as pessoas atendidas nesses serviços tampouco devem ter suas necessidades em
saúde resumidas ao sofrimento mental ou atendidas a partir de
cuidados biomédicos e alopáticos. Acolhimento, autonomia,
compartilhamento do cuidado (com o próprio sujeito, diferentes serviços e família) e território são alguns conceitos-chave que
guiam as práticas assistenciais em saúde mental e em uso abusivo de drogas em todos os serviços. Daí a importância de pensar
o cuidado em rede, partindo de um conceito de saúde integral e
que abranja todos os aspectos da vida desses sujeitos, incluindo
toda a família e apoio disponíveis no processo de cuidado.
Como algumas de suas principais diretrizes, podemos elencar o
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respeito aos direitos humanos, de forma a garantia a autonomia e
liberdades das pessoas; combate a estigmas e preconceitos; atenção
humanizada e centrada nas necessidades das pessoas; diversificação das estratégias de cuidado; desenvolvimento de atividades nos
territórios, entre outras.
Segundo já evidenciado no Quadro 1, a RAPS de Cabo Frio conta
com 1 CAPS álcool e drogas tipo II, 1 CAPS infantil e 1 CAPS tipo
II, todos localizados no 1º Distrito. Regulamentados pela Portaria nº 336, de 19 de fevereiro de 2002, os CAPS devem funcionar
como um serviço ambulatorial diário, atendendo sob a lógica do
território. Enquanto os CAPS AD são voltados para atendimento
de pacientes com transtornos decorrentes do uso e dependência
de substâncias psicoativas, o CAPSi é voltado para atendimentos
a crianças e adolescentes. O CAPS tipo II atende a pessoas de todas as faixas etárias que apresentem transtornos mentais graves e
persistentes, inclusive pelo uso de substâncias psicoativas. Todos
funcionam nos cinco dias úteis da semana, de 08 às 18 horas.
Na pandemia de Covid-19, o papel estratégico da RAPS fica ainda
mais evidente, uma vez que há o crescimento do sofrimento mental devido decorrente do medo, do distanciamento social, da piora
de qualidade de vida, da insustentabilidade financeira, do luto por
perdas de familiares e pessoas próximas, além dos agravos psicológicos após internação hospitalar. Nesse bojo, os CAPS e a APS
possuem um papel crucial na organização do cuidado em saúde
mental no território.
Além disso, a RAPS de Cabo Frio conta também o atendimento
ambulatorial no Ambulatório Otime Cardoso dos Santos, no Posto de Atendimento Médico (PAM) São Cristóvão, e Centro Municipal de Especialidades Oswaldo Cruz no 1º Distrito, e no PAM
Santo Antônio, UBS Unamar e uma equipe itinerante em saúde
mental no 2º Distrito. Vale destacar ainda os dois Serviços Residenciais Terapêuticos, conhecidos também como Residências Terapêuticas (RT). Esses são locais de moradia destinados às pessoas
em sofrimento mental que permaneceram em longas internações
psiquiátricas e apresentam-se sem vínculo familiar de origem. Na
atenção e retaguarda à crise, a rede de Cabo Frio conta com quatro
leitos de emergência psiquiátrica no Hospital Municipal São José.
Um dos grandes desafios para a RAPS de Cabo Frio, seguindo a
tendência da Rede como um todo, é promover uma melhor distribuição dos equipamentos nos distritos, uma vez que há concentração no 1º Distrito, dificultando o acesso da população do
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2º Distrito. De igual modo, a qualificação e ampliação dessa
rede perpassa uma série de ações, como a ampliação, adequação e reestruturação dos leitos para atendimento em emergência
psiquiátrica no Hospital São José; a ampliação das Residências
Terapêuticas, de modo a promover a desinstitucionalização e a
incentivar a vivência de pessoas com sofrimentos mentais no
território; ampliar as equipes multiprofissionais nos serviços;
ampliar os serviços de saúde mental para crianças e adolescentes e, por fim, de um modo geral, promover a qualificação dos
profissionais da rede, de modo a quebrar estigmas, preconceitos e barreiras ainda muito arraigadas quando se fala em saúde
mental.
Quanto à Rede de Cuidado à Pessoa com Deficiência (RCPD), a
Portaria Ministerial nº 793/2012 estabelece que o seu principal
papel é desenvolver ações de prevenção e identificação precoce
de deficiências em todas as fases da vida. Seus principais objetivos são a ampliação do acesso e qualificação do atendimento às
pessoas com deficiência temporária ou permanente; progressiva, regressiva ou estável; intermitente ou contínua no SUS; promoção do vínculo das pessoas com os diversos tipos de suas famílias aos pontos de atenção; e, por fim, a garantia e integração
dos pontos de atenção da RAS no território.
Além da APS (o que inclui a detecção precoce, através da triagem neonatal), MAC e RUE, a RCPD conta também com a
atenção especializada em reabilitação. Cabo Frio possui hoje
dois Centros de Reabilitação, um deles - Centro Municipal de
Reabilitação Novo Portinho - tendo sido adaptado para ser a referência de reabilitação no pós Covid-19, que já atendeu mais
de 280 pessoas desde abril de 2021 até o início do mês de junho
de 2021. Esses estabelecimentos contam com fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, nutricionistas e assistentes sociais e realizam
atendimentos nas áreas de Reabilitação traumato-ortopédica,
neurológica, respiratória, oncológica, pós covid-19, reeducação
postural global, pós cirúrgica e pediátrica.
Algumas das ações a serem executadas para o melhor funcionamento dessa rede, serão a adequação das estruturas físicas das
unidades e o desenho de fluxos bem definidos, uma vez que já é
possível perceber uma retomada nas demandas por atendimento, anteriormente reduzidas em função da pandemia.
Outra Rede Prioritária é a Rede Cegonha, instituída através da
Portaria nº 1.459/2011, cujos principais objetivos são o fomento

à implementação de um modelo de atenção à saúde da mulher e
à saúde da criança com foco na atenção ao parto, ao nascimento, ao crescimento e ao desenvolvimento da criança de zero aos
vinte e quatro meses; organização da Rede de Atenção à Saúde
Materna e Infantil para que esta garanta acesso, acolhimento e
resolutividade; e redução a mortalidade materna e infantil com
ênfase no componente neonatal. Como diretrizes, a Rede Cegonha traz a garantia do acolhimento com avaliação e classificação de risco e vulnerabilidade, ampliação do acesso e melhoria
da qualidade do pré-natal; garantia de vinculação da gestante à
unidade de referência e ao transporte seguro; garantia das boas
práticas e segurança na atenção ao parto e nascimento; garantia
da atenção à saúde das crianças de zero a vinte e quatro meses
com qualidade e resolutividade; e garantia de acesso às ações do
planejamento reprodutivo.
A organização da Rede Cegonha engloba quatro componentes, começando pelo pré-natal, em seguida parto e nascimento, puerpério e atenção integral à saúde da criança e, por fim, o
sistema logístico de transporte sanitário e regulação. É possível
perceber, portanto, que a organização dessa rede vai desde a
APS até a atenção hospitalar, passando pelos diversos pontos de
atenção. Em Cabo Frio, além das unidades da Estratégia Saúde
da Família e Unidades Básicas de Saúde como equipamentos
da Atenção Primária, e o Centro Municipal Oswaldo Cruz e os
Postos de Assistência Médica na atenção ambulatorial, o Hospital Municipal da Mulher (HMM) integra a Rede Cegonha, possuindo estrutura para o cuidado pré-parto, parto e pós-parto.
Importante referência regional, os principais procedimentos realizados no HMM, são os partos cesáreos, seguidos dos partos
naturais, tratamento de intercorrências clínicas na gravidez e
da curetagem pós abortamento/puerpério. Só no primeiro trimestre de 2021, o Hospital teve 705 internações, 426 partos e 31
transferências para outras unidades hospitalares, segundo dados
da Direção do Estabelecimento.
Objetiva-se que o atual PMS contribua para o fortalecimento
da Rede Cegonha e qualificação das ações de atenção à saúde
materna infantil para a população cabo-friense. O planejamento
da gestão visa promover a reorganização do acesso aos serviços,
ampliação na oferta de leitos neonatais e outros serviços, redução da taxa de cesariana, ampliação da estratégia de aleitamento
materno, incorporação de doulas no acompanhamento da gravidez, parto e pós-parto, qualificação do pré-natal habitual e de

alto risco, implementação de um Centro de Parto Natural no
município e humanização do atendimento a todas as mulheres e
crianças, com foco no princípio de equidade do SUS.
No que se refere à Rede de Atenção à Saúde das Pessoas com
doenças crônicas, a partir de princípios estabelecidos pela Portaria nº 483, de 1º de abril de 2014 , o documento traz dois objetivos principais: realizar a atenção integral à saúde das pessoas
com doenças crônicas, em todos os pontos de atenção, através
da realização de ações e serviços de promoção e proteção da
saúde, prevenção de agravos, diagnóstico, tratamento, reabilitação, redução de danos e manutenção da saúde; e fomentar a
mudança no modelo de atenção à saúde, por meio da qualificação da atenção integral às pessoas com doenças crônicas e da
ampliação das estratégias para promoção da saúde da população
e para prevenção do desenvolvimento das doenças crônicas e
suas complicações.
Em Cabo Frio, deve-se incentivar o protagonismo da APS, uma
vez que esse nível de atenção é o mais próximo do território e,
portanto, deve cumprir um importante papel de prevenção e
promoção à saúde, identificação, diagnóstico, tratamento e vigilância em saúde, também sendo possível construir junto com
a população estratégias para redução de alguns hábitos que aumentam os riscos de desenvolver DCNT. Um dos grandes desafios a serem enfrentados é a superação e fragmentação da rede,
principalmente com a inserção dos serviços de Média Complexidade na lógica da Rede de Atenção à Saúde, integrados aos
demais.
Além disso, em Cabo Frio essa rede prioritária conta também
com o Centro de Atendimento ao Diabético, Hipertenso e Insuficiência Cardíaca (CADHI-IC), que hoje funciona anexo ao
Hospital São José Operário e conta com uma equipe multiprofissional. Temos também o Centro Municipal de Alimentação e
Nutrição (CEMAN), unidade de saúde que presta atendimento
ambulatorial especializado em Nutrição Clínica, Transtornos
Alimentares e Obesidade grave. O acesso é feito a partir da APS
e o local possui equipe multidisciplinar composta por psiquiatra, nutricionista e psicólogo.
Além do ponto de vista da gestão da organização dos serviços
assistenciais, faz-se fundamental responder também por aquelas ações que compõem o rol das chamadas “vigilâncias”, cujo
caráter é coletivo e envolve ações preventivas, de proteção e de
promoção da saúde.
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Segundo o Ministério da Saúde, a Vigilância em Saúde abrange
as vigilâncias sanitária, epidemiológica, ambiental e em saúde
do trabalhador. Constitui um processo contínuo e sistemático
de coleta, consolidação, análise e disseminação de dados sobre
eventos relacionados à saúde, visando o planejamento e a implementação de medidas de saúde pública para a proteção da
saúde da população, a prevenção e controle de riscos, agravos e
doenças, bem como para a promoção da saúde (BRASIL, 2013).
Em Cabo Frio, a Superintendência de Vigilância em Saúde é
responsável pela oferta de serviços diretos à população; capacitação da rede de saúde; prevenção e controle das doenças transmissíveis; prevenção das doenças e agravos não transmissíveis
e dos seus fatores de risco; vigilância de populações expostas a
riscos ambientais em saúde; a gestão de sistemas de informação
de vigilância em saúde que possibilitam análises de situação de
saúde; as ações de vigilância da saúde do trabalhador e ações de
promoção em saúde e o controle dos riscos inerentes aos produtos e serviços de interesse à saúde.
Destacamos, ainda, as ações de cuidado e acolhimento dos
usuários do SUS na realização dos Testes Rápidos (TR) de
diagnósticos por livre demanda (HIV, Sífilis, Hepatite B e C);
na dispensação de antirretrovirais e preservativos; na oferta de
medicamentos injetáveis; na vacinação de doenças imunopreveníveis; na realização de exames específicos; no diagnóstico e manejo de doenças de interesse sanitário; e na oferta de consultas
em casos de infecções Sexualmente Transmissíveis, Hepatites
Virais, Tuberculose, Hanseníase e outras Doenças Infecto-Contagiosas.
A proteção à saúde da população cabo-friense, o monitoramento dos riscos, doenças e agravos, bem como na produção
de dados que subsidiem o planejamento e execução das ações
de saúde têm a Vigilância em Saúde desempenhando um papel
fundamental. O PMS possui o desafio de projetar ações que potencializem a vigilância, de forma integrada com as unidades de
saúde e seus territórios, favorecendo a produção sistemática e
oportuna de dados epidemiológicos no município.
Já a Assistência Farmacêutica (AF) se constitui como um conjunto de ações, voltadas tanto para o individual quanto para o
coletivo, que envolvem a pesquisa e desenvolvimento de medicamentos, seleção, programação, aquisição, distribuição e a dispensação, incluindo as orientações relacionadas ao uso racional
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de medicamentos e o acompanhamento e avaliação da utilização (BRASIL, 2004). Sendo assim, uma AF qualificada corrobora para a garantia dos princípios do SUS, com a população
tendo acesso em tempo oportuno a insumos e medicamentos
de forma segura e eficaz.
Nessa perspectiva, é importante que a gestão municipal garanta a integração da AF a todas as outras ações do processo de
cuidado em saúde, sendo imperativo considerar a singularidade
do indivíduo, o seu contexto sociocultural, a fim de promover
adesão à terapêutica, o uso racional de medicamentos e, consequentemente, o melhor desfecho terapêutico possível (PEREIRA, LUIZA, CRUZ, 2015).
Conforme disposto no Quadro 5, Cabo Frio conta com uma
Farmácia Central, uma Farmácia de Ordem Judicial e uma
Farmácia de Medicamentos Excepcionais, que realiza a distribuição de medicamentos do componente especializado para os
municípios da Baixada Litorânea. A coordenação da Assistência
Farmacêutica do município realiza a elaboração de protocolos
para distribuição e manejo dos fármacos, insumos hospitalares
e suplementos alimentares pela via judicial, bem como suporte
à dispensação dos medicamentos nas unidades da APS, ambulatórios e hospitais.
Como desafios a serem enfrentados na AF no município, temos,
nos próximos quatro anos, as adequações estruturais das unidades dispensadoras de fármacos e a incorporação de profissionais
farmacêuticos na Atenção Primária à Saúde, de modo a possibilitar as ações de Atenção Farmacêutica, como o uso racional dos
medicamentos e atividades gerenciais associadas ao controle de
estoque, segurança e conservação, dispensação de controlados e
atividades de orientação farmacêutica.
Somado a isso, temos a redução de solicitações judiciais
de medicamentos, insumos e suplementos alimentares. A presença dos mandatos judiciais é uma realidade no SUS e visa garantir
o direito constitucional ao acesso aos medicamentos. Contudo, o
processo de judicialização para aquisição de medicamentos e insumos poderia, em muitos casos, ser evitado. Ações de educação
permanente com profissionais prescritores e a atualização anual da
Relação Municipal de Medicamentos Essenciais (REMUME), a
partir de critérios epidemiológicos, técnicos e econômicos, têm o
objetivo de qualificar o atendimento prestado à população e evitar o
desabastecimento dos medicamentos que compõem a rede.

1 A GESTÃO DO PLANO MUNICIPAL
DE SAÚDE 2022-2025.
Feita a análise situacional, o presente item se dedica a identificar as principais prioridades do PMS 2022-2025. Essas
prioridades são distribuídas a partir de diretrizes, objetivos,
metas e indicadores (DOMI). Dessa forma, dizemos não só
quais são nossas prioridades, mas como faremos para alcançá-las e como iremos monitorá-las. Acrescenta-se à matriz
DOMI as ações correspondentes a cada meta, bem como os
setores responsáveis e o orçamento, que deve estar em consonância com as Programações Anuais de Saúde.
Para orientar a leitura, nos baseamos na definição desses
conceitos conforme o Manual de Planejamento do SUS
(BRASIL, 2011).
		
• Diretrizes: Expressam ideais de realização e orientam escolhas estratégicas e prioritárias. Devem ser definidas em
função das características epidemiológicas, da organização
dos serviços, do sistema de saúde e dos marcos da Política
de Saúde.
• Objetivos: Expressam resultados desejados, refletindo as situações a serem alteradas pela implementação de estratégias
e ações. Declaram e comunicam os aspectos da realidade que
serão submetidos a intervenções diretas, permitindo a agregação de um conjunto de iniciativas gestoras de formulação
coordenada. Referem-se à declaração “do que se quer” ao final do período considerado.
• Metas: Expressam a medida de alcance do Objetivo e devem ser alcançadas ao longo dos 4 anos de vigência do PMS.
• Indicadores: Conjunto de parâmetros que permite identificar, mensurar, acompanhar e comunicar, de forma simples,
a evolução de determinado aspecto da intervenção proposta.
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Nº

ODS

PLANO MUNICIPAL DE SAÚDE DE
CABO FRIO 2022-2025

Nº

DIRETRIZ 1: Fortalecer a Atenção
Primária em Saúde por meio da
Estratégia Saúde da Família (ESF)
como modelo tecnoassistencial
prioritário no município, garantindo pleno acesso às ações
individuais e coletivas com base
nas necessidades e demandas
do território.

7

OBJETIVO 1. Ampliar o acesso à
Estratégia Saúde da Família para
toda a população do município
de Cabo Frio

1

2

3

4

5

6

3.8

3.8

3.8

3.8

3.4

3.8

INDICADOR

SETORES
RESPONSÁVEIS

Ampliar o acesso à Estratégia
Saúde da Família para toda a
população do município de
Cabo Frio

Percentual
de cobertura
da ESF

Secretaria Adjunta
Vigilância e APS;
Secretaria Adjunta
de Tamoios

Ampliar a cobertura de Saúde
Bucal na APS para 70% da população de Cabo Frio.

Percentual de
cobertura de
Saúde Bucal
na APS

Sup. Saúde Bucal;
Secretaria Adjunta
de Vigilância e APS;
Secretaria Adjunta
de Tamoios

Implantar 1 equipe de Consultório na Rua visando ampliar o
acesso à saúde e garantir o matriciamento das equipes de ESF
no cuidado a esta população a
partir da perspectiva da redução
de danos

Número de
equipes de
consultório na
rua implantadas

Instituir modelo de acolhimento e
classificação de risco nas Unidades de APS, ampliando e humanizando o acesso

Percentual
de unidades
de APS com
modelo de
acolhimento
instituído

Secretaria Adjunta
Vigilância e APS;
Secretaria Adjunta
de Tamoios

Garantir 8 equipes NASF implantadas no município, visando
ampliar a resolutividade dos
cuidados na APS nos dois distritos.

Nº de Equipes
NASF implantadas

Secretaria Adjunta
Vigilância e APS;
Secretaria Adjunta
de Tamoios

Reformar e adequar a ambiência de 13 Unidades de APS com
vistas a garantir adequadas
condições de funcionamento
e acessibilidade da população
usuária

Nº de unidades reformadas

Secretaria Adjunta
de Administração
em Saúde

OBJETIVO 2. Ampliar a resolutividade da Atenção Primária à
Saúde com ênfase na atenção
materno-intantil, saúde mental,
câncer e outras doenças e agravos não transmissíveis
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3.1

8

META

ODS

3.3

9

5.6

10

3.4

Secretaria Adjunta
de Vigilância e APS;
Secretaria Adjunta
de Tamoios
11

12

Diluir ao longo da
ampliação das Esf

3.4

3.4

PLANO MUNICIPAL DE SAÚDE DE
CABO FRIO 2022-2025
META

INDICADOR

SETORES
RESPONSÁVEIS

Ampliar a proporção de nascidos
vivos de mães com 7 ou mais
consultas de pré-natal para 75%

Percentual
de nascidos
vivos de mães
com 7 ou mais
consultas de
pré-natal

Secretaria Adjunta
de Vigilância e APS;
Secretaria Adjunta
de Tamoios

Reduzir a taxa de mortalidade de
crianças menores de 5 anos para
no máximo 8 óbitos por 1.000
nascidos vivos ao ano

Taxa de mortalidade de
menores de 5
anos

Secretaria Adjunta
de Vigilância; APS;
Secretaria Adjunta
de Tamoios; Secretaria Adjunta de
Atenção à Saúde

Implementar o suporte ao planejamento familiar, sexual e reprodutivo em 100% das unidades
de Atenção Primária à Saúde a
partir da perspectiva da educação para os direitos sexuais e da
justiça reprodutiva

Percentual
de unidades
de APS que
realizam
suporte ao
planejamento
familiar, sexual
e reprodutivo

Secretaria Adjunta
de Vigilância e APS;
Secretaria Adjunta
de Tamoios

Instituir a estratégia de compartilhamento do cuidado em saúde
mental através do matriciamento
regular dos CAPS para 100% das
equipes de APS visando a integração das ações na RAPS

Percentual de
unidades de
APS que recebem matriciamento regular
dos CAPS

Sup. Saúde Mental;
Secretaria Adjunta
de Vigilância e APS;
Secretaria Adjunta
de Tamoios

Instituir a estratégia de compartilhamento do cuidado em saúde
mental através do matriciamento
regular do CAPS para 100% das
equipes de APS visando a integração das ações na RAPS

Cobertura de
exames citopatológicos

Secretaria Adjunta
de Vigilância e APS;
Secretaria Adjunta
de Tamoios

Reduzir ao menos 2% do percentual de obesidade em crianças
e adolescentes implantando a
Linha de Cuidado do Sobrepeso
e da Obesidade na Rede de
Atenção às Pessoas com doenças crônicas

Média do
percentual de
obesidade entre crianças e
adolescentes

CEMAN(Secretaria
Adjunta de Atenção à Saúde);
Secretaria Adjunta
de Vigilâncias em
Saúde e Atenção
Primária

Objetivo 3. Fortalecer a prevenção, o monitoramento e o cuidado das doenças transmissíveis
com ênfase na COVID-19, IST,
Hanseníase e Tuberculose.

Nº

ODS

13

3.2

14

3.2

15

16

17

18

3.3

3.3

3.3

3.3

PLANO MUNICIPAL DE SAÚDE DE
CABO FRIO 2022-2025
META

INDICADOR

SETORES
RESPONSÁVEIS

Garantir que 100% das equipes
de APS estejam aptas a realizar
diagnóstico e tratamento para
sífilis, hepatites virais B e C e HIV
para toda a população que necessitar, de forma compartilhada
com os serviços de Atenção
Especializada

Percentual de
Equipes de
APS aptas a
realizar testes
rápidos para
HIV, Sífilis e Hepatites Virais
BeC

Secretaria Adjunta
de Vigilância e APS;
Secretaria Adjunta
de Tamoios; Secretaria de Atenção à
Saúde

Reduzir o número de casos de
sífilis congênita em menores de 1
ano de idade para 3 casos novos
no ano.

Nº de casos
novos de sífilis
congênita em
menores de
um ano

Secretaria Adjunta
de Vigilância e APS;
Secretaria Adjunta
de Tamoios; Secretaria Adjunta de
Atenção à Saúde

Descentralizar o acompanhamento de usuários com Hanseníase para 100% das unidades
da APS

Percentual
de unidades
da APS com
acompanhamento de
usuários com
hanseníase

Secretaria Adjunta
de Vigilância e APS;
Secretaria Adjunta
de Tamoios;

Ampliar para 64% a taxa de
cura de Tuberculose, a partir do
compartilhamento do cuidado
dos usuários entre APS e Atenção
Especializada

Percentual de
cura de casos
novos de
tuberculose
pulmonar com
confirmação
laboratorial

Secretaria Adjunta
de Vigilância e APS;
Secretaria Adjunta
de Tamoios;

Realizar o monitoramento e
acompanhamento de 100% dos
casos confirmados de Covid-19

Percentual
de acompanhamento de
casos confirmados de
Covid-19

Secretaria Adjunta
de Administração
em saúde; Secretaria Adjunta de
Vigilância e APS

Realizar o acolhimento e testagem de 100% dos casos suspeitos
de Covid-19

Percentual
de testagem
de casos
suspeitos de
Covid-19

Secretaria Adjunta
de Vigilância e APS;
Secretaria Adjunta
de Tamoios;

Objetivo 4. Reestruturar a asssistência farmacêutica visando
assegurar o acesso adequado e
uso racional dos medicamentos
e insumos estratégicos
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Nº

19

20

21

ODS

3.8

3.8

3.8

PLANO MUNICIPAL DE SAÚDE DE
CABO FRIO 2022-2025

Nº

META

INDICADOR

SETORES
RESPONSÁVEIS

Qualificar a asssitência farmacêutica implementando uma estratégia que garanta adequada
seleção, programação, aquisição, distribuição, dispensação e
o uso racional de medicamentos
viabilizada a partir da adequada
atenção farmacêutica à população

Estratégia de qualificação da atenção
farmacêutica implementada

Sup. Assistência Farmacêutica

Avaliar anualmente a Relação
Municipal de Medicamentos Essenciais (REMUME) realizando sua
atualização quando pertinente

Nº de avaliações da
REMUME realizada
por ano

Secretaria Adjunta de
Vigilância e APS; Secretaria
Adjunta de Tamoios; Secretaria Adjunta de Atenção
à Saúde

Realizar 1 Encontro Municipal de
Profissionais Prescritores de Cabo
Frio ao ano

Nº de encontros
municipais realizados
por ano

Sup. Assistência Farmacêutica

25

DIRETRIZ 2. Fortalecer as ações de
promoção à saúde visando o enfrentamento dos determinantes
sociais de saúde na perspectiva
de contribuir para a melhoria da
qualidade de vida

23
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META

INDICADOR

SETORES
RESPONSÁVEIS

Implementar um Comitê Intersecretarial de Promoção da Saúde
com a participação da Educação, Assistência Social, Meio
Ambiente, Mobilidade Urbana,
Juventude, Melhor Idade, entre
outras, visando pactuar ações
intersetoriais com foco na qualidade de vida e saúde

Nº de reuniões anuais
do Comitê Intersecretarial de Promoção
da Saúde

Gabinete

2.2

Implementar 10 hortas comunitárias nos serviços de saúde no
município

Nº de hortas implementadas

CEMAN (Secretaria de
Atenção à Saúde); Secretaria Adjunta de Vigilância e
APS; Secretaria Adjunta de
Tamoios

3.d

Implementar a oferta de práticas, orientação e/ou divulgação
de atividades físicas nos territórios
de 100% das unidades de APS

Percentual de
unidades de APS que
ofertam, orientam ou
divulgam atividades
físicas para sua população adstrita

Secretaria Adjunta de
Vigilância e APS; Secretaria
Adjunta de Tamoios;

3.4

3.d

3.8

PLANO MUNICIPAL DE SAÚDE DE
CABO FRIO 2022-2025
META

INDICADOR

SETORES
RESPONSÁVEIS

Implantar 2 pólos de Academias
da Saúde

Nº de
polos de
Academia
da Saúde
implementados

Secretaria
Adjunta de
Vigilância e
APS; Secretaria Adjunta
de Tamoios;

Ampliar para 75% o acompanhamento das pessoas beneficiárias
do PBF, qualificando o atendimento das condicionalidades
de saúde

Percentual
de cobertura de
beneficiários acompanhados
ao ano

Secretaria
Adjunta de
Vigilância e
APS; Secretaria Adjunta
de Tamoios;

META

INDICADOR

SETORES
RESPONSÁVEIS

Implementar um Núcleo de
Apoio às Práticas Integrativas e
Complementares, com a função
de realizar atendimentos aos
usuários além de matriciamento
e formação para os profissionais
da rede em ambos os distritos

Equipe implantada

Sup. de
Educação
Permanente

Ampliar a oferta de Práticas
Integrativas e Complementares
em Saúde (PICS) nos serviços de
saúde realizando no mínimo 1000
atendimentos ao ano

Nº de atendimentos
na forma
de organização PICS
por ano

Sup. de
Educação
Permanente

OBJETIVO 6. Incorporar as
Práticas Integrativas e Complementares (PICs) e os conhecimentos terapêuticos tradicionais
e populares ao cotidiano das
unidades

27

OBJETIVO 5. Estruturar ações
intersetoriais visando a melhoria
das condições de vida e saúde
no município

22

26

ODS

28

3.4

3.4;

OBJETIVO 7. Desenvolver ações
integradas visando a promoção
da saúde dos jovens e adolescentes a partir de abordagens
que privilegiem seu protagonismo

Nº

29

30

ODS

3.4;
3.5;
3.7;
16.1

3.5;
3.7;
16.1

PLANO MUNICIPAL DE SAÚDE DE
CABO FRIO 2022-2025

Nº

32

3.4;
3.5

3.4;
3.5;
3.7

PLANO MUNICIPAL DE SAÚDE DE
CABO FRIO 2022-2025

META

INDICADOR

SETORES
RESPONSÁVEIS

META

INDICADOR

SETORES
RESPONSÁVEIS

Propor e pactuar um calendário
anual para o desenvolvimento
de 100 ações intersetoriais entre
saúde, educação e demais
setores estratégicos (juventude,
crianças & adolescentes, assistência, entre outros) para todas
as escolas prioritárias do Programa Saúde na Escola

Nº de ações formuladas de forma intersetorial para o PSE ao ano

Secretaria Adjunta
de Vigilância e APS;
Secretaria Adjunta de
Tamoios

Reformar, adequar e/ou ampliar a estrutura de 12 Unidades
de Atenção Especializada e
de Urgência e Emergência do
município

Nº de unidades reformadas, adequadas e/ou
ampliadas

Secretaria
Adjunta de
Administração

Implementar Programa Municipal de Juventude & Saúde
com atividades que estimulem o
protagonismo e o autocuidado
em saúde

Nº de programas
implementados

Reduzir a taxa de letalidade
hospitalar por Infarto Agudo do
Miocárdio para 10%.

Taxa de Letalidade hospitalar por IAM

Secretaria
Adjunta de
Atenção à
Saúde; Secretaria Adjunta
de Tamoios

Operacionalizar a oferta de 12
cirurgias bariátricas anuais para
usuários que apresentem avaliação técnica multiprofissional
acerca da necessidade do
tratamento, integrado à implementação da Linha de Cuidado
de Sobrepeso e Obesidade em
adultos

Nº de cirurgias
bariátricas
operacionalizadas ao ano

Secretaria
Adjunta de
Atenção à
Saúde

Ampliar a cobertura de mamografia para 75% do público alvo,
visando qualificar a detecção
precoce de câncer de mama

Cobertura de
mamografia
na população
alvo entre 50 e
69 anos.

Secretaria
Adjunta de
Atenção à
Saúde; Secretaria Adjunta
de Tamoios

Ampliar a atenção odontológica
especializada para 6.000 atendimentos a partir de um Centro de
Especialidades Odontológicas
em cada distrito e do atendimento de urgência e emergência nas UPAs

Soma do Nº
de atendimentos (0307
Tratamentos
odontológicos
e 0414 Bucomaxilofacial)
na Média e
Alta Complexidade

Sup. Saúde
Bucal; Secretaria Adjunta
de Atenção à
Saúde; Secretaria Adjunta
de Tamoios

Secretaria Adjunta
de Vigilância e APS;
Secretaria Adjunta de
Tamoios

OBJETIVO 8. Realizar ações intersetoriais de promoção da saúde
dos homens e da população
idosa a partir do protagonismo
e especificidades destes grupos
visando sua qualidade de vida e
o envelhecimento saudável

31

ODS

META

INDICADOR

SETORES
RESPONSÁVEIS

Promover 4 ações anuais voltadas para promoção da saúde
integral da população idosa
visando garantir o envelhecimento ativo e saudável

Nº de ações formuladas de forma intersetorial com a Secretaria
da Melhor Idade ao
ano

Secretaria Adjunta
de Vigilância e APS;
Secretaria Adjunta de
Tamoios

Implementar a Política Nacional
de Atenção Integral à Saúde do
Homem desenvolvendo ações
vinculadas a 8 de seus objetivos,
conforme a Portaria Nº 1.944, de
27 de agosto de 2009

Nº de ações relacionadas aos objetivos da
política

Secretaria Adjunta
de Vigilância e APS;
Secretaria Adjunta de
Tamoios

DIRETRIZ 3: Reorganizar a oferta
dos serviços de Atenção Especializada e de Urgência e
Emergência visando sua plena
integração com a Atenção
Primária à Saúde

35

3.8

OBJETIVO 10. Qualificar a atenção especializada e de urgência
e emergência no município,
com foco nas linhas de cuidado
prioritárias

36

3.4

37

3.4

38

3.4

39

3.8

OBJETIVO 9. Programar e redefinir
a oferta assistencial especializada e de urgência e emergência visando adequar o perfil
tecnoassistencial dos serviços
de acordo com os parâmetros
nacionais e de forma integrada
com os mecanismos de controle
e avaliação
33

3.8;
3.6

34

3.8

Realizar oficina de pactuação
do modelo de atenção à saúde,
com revisão anual, a partir de
Linhas de Cuidado Integral
dos ciclos da vida, doenças e
agravos

Nº de oficinas anuais
de pactuação do
modelo de atenção

Superintendência de
Gestão; Secretaria
Adjunta de Tamoios;
Secretaria Adjunta de
Atenção à Saúde

Elaborar estudo anual de oferta
e demanda dos serviços de
atenção especializada da rede
própria e conveniada SUS.

Nº de estudos de
demanda e oferta dos
serviços de atenção
especializada

Sup. Controle e Avaliação; Secretaria Adjunta
de Atenção à Saúde;
Secretaria Adjunta de
Tamoios;

CABO FRIO 2022-2025

Secretaria de

Saúde

43

Nº

ODS

PLANO MUNICIPAL DE SAÚDE DE
CABO FRIO 2022-2025
META

INDICADOR

SETORES
RESPONSÁVEIS

Ampliar o atendimento e acolhimento especializado em Saúde
Mental para 5000 ao ano, implantando CAPS II no 2º Distrito e
convertendo o CAPS AD e CAPS
II em serviços do tipo III

Soma do Nº de atendimentos em CAPS (Acolhimento noturno, Acolhimento em 3º turno,
Acolhimento diurno no CAPS, Atendimento individual, Atendimento em grupo, Atendimento
familiar, Acompanhamento domiciliar, Práticas
corporais, Práticas expressivas, Atenção às situações de crise, Ações de reabilitação psicossocial e Promoção de contratualidade)

Sup. Saúde Mental; Secretaria Adjunta de Atenção
à Saúde

Aprimorar o processo de desinstitucionalização, implantando o 3º
Serviço Residencial Terapêutico
no 1º Distrito

Nº de pessoas desinstitucionalizadas em serviços residenciais terapêuticos

Sup. Saúde Mental; Secretaria Adjunta de Atenção
à Saúde

Readequar e ampliar para
8 o quantitativo de leitos de
retaguarda hospitalar para
internação psiquiátrica de curta
permanência

Nº de leitos psiquiátricos em hospital-geral
habilitados no município

Sup. Saúde Mental; Secretaria Adjunta de Atenção
à Saúde

OBJETIVO 11. Ampliar e fortalecer
a Rede de Atenção Psicossocial
de acordo com os princípios e
diretrizes da Reforma Psiquiátrica
Brasileira em Cabo Frio

40

3.4

41

3.4

42

3.4

DIRETRIZ 4. Reorganizar o sistema de regulação, controle e
avaliação assistencial visando
promover o acesso adequado
em tempo oportuno à Atenção
Especializada e de Urgência e
Emergência
OBJETIVO 12. Instituir mecanismos
centralizados e padronizados
de Regulação da Assistência Especializada de forma integrada
com a Atenção Primária à Saúde

CABO FRIO 2022-2025

Secretaria de

Saúde

44

Nº

43

ODS

3.8

PLANO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABO FRIO 2022-2025
META

INDICADOR

SETORES
RESPONSÁVEIS

Instituir o Complexo Regulatório unificando a coordenação das regulações de exames, procedimentos, atendimento ambulatorial e de leitos dentro e fora do município
e pactuando protocolos de acesso a partir da APS e dos
centros municipais de especialidades

Complexo Regulatório
instituído

Sup. de Regulação; Secretaria
Adjunta de Atenção à Saúde

META

INDICADOR

SETORES
RESPONSÁVEIS

Ampliar a proporção de partos naturais para 60% estruturando a Rede Cegonha no município a partir da reorganização do modelo de atenção no Hospital da Mulher
com foco na humanização, além de qualificar o cuidado
ao pré-natal de risco não-habitual, assistência ao parto e
pós parto e estímulo ao aleitamento materno

Percentual de partos
naturais no município

Secretaria Adjunta de Atenção à
Saúde

Ampliar 40% do número de atendimentos e do escopo
da oferta de Reabilitação em ambos os distritos de Cabo
Frio, qualificando a Rede de Pessoas com Deficiência.

Nº de atendimentos
totais nos Centros de
Reabilitação ao ano

Sup. Reabilitação; Secretaria Adjunta de Atenção à Saúde

Implementar um polo de atendimento ambulatorial em
oncologia no município de Cabo Frio

Polo de atendimento
ambulatorial em oncologia

Secretaria Adjunta de Atenção à
Saúde

Implementar a Linha de cuidado integral Pós-Covid-19,
garantindo acompanhamento e cuidado oportuno em
casos de intercorrências e sequelas ocasionadas pela
doença em ambos os distritos

Linha de cuidado Pós-Covid-19 implementada

Sup. Vigilâncias; Sup. Cuidado domiciliar; Sup. Reabilitação; Secretaria Adjunta de Atenção à Saúde;
Secretaria Adjunta de Vigilância e
APS; Secretaria Adjunta de Tamoios

Ampliar a oferta para 420 cirurgias eletivas de baixa e
média complexidade para crianças e adolescentes garantindo profissionais qualificados e infraestrutura física

Nº de cirurgias pediátricas de baixa e média
complexidade ofertadas
ao ano

Secretaria Adjunta de Atenção à
Saúde

OBJETIVO 13. Organizar o fluxo administrativo e tecnoassistencial do para o atendimento especializado de
acordo com as Linhas de Cuidado prioritárias

44

3.1
3.2

45

3.4

46

3.4

47

3.8

48

3.2

DIRETRIZ 5. Aprimorar as ações de vigilâncias em saúde,
por meio da melhoria do suporte de diagnóstico clínico-laboratorial, do aperfeiçoamento do monitoramento e
controle das doenças transmissíveis, agravos e doenças
crônicas não transmissíveis, gerando informação qualificada para a tomada de decisão e prevenção de emergências de Saúde Pública
OBJETIVO 14. Ampliar e diversificar o diagnóstico diferencial das doenças de interesse de Saúde Pública no
Laboratório Municipal

CABO FRIO 2022-2025

Secretaria de

Saúde

45

Nº

49

ODS

3.d

PLANO MUNICIPAL DE
SAÚDE DE CABO FRIO
2022-2025

Nº

3.3

51

3.9
6.1
6.3

52

3.8

53

3.b

INDICADOR

SETORES
RESPONSÁVEIS

META

INDICADOR

SETORES
RESPONSÁVEIS

Ampliar em 20% a
oferta de exames
realizados no Laboratório Municipal de
Saúde Pública

Nº total de procedimentos
realizados no Laboratório
Municipal

Secretaria Adjunta
de Vigilância e
APS; Sup. Vigilâncias;

Realizar no mínimo,
90% das investigações de óbitos de
mulheres em idade
fértil

Proporção de óbitos de
mulheres em idade fértil (10
a 49 anos) investigados

Sup. Vigilâncias em
Saúde; Secretaria
Adjunta de Vigilância e APS; Comissão de investigação de óbitos

Realizar 100% das
investigações de óbitos fetais e infantis

Proporção de óbitos de
fetais e infantis investigados

Sup. Vigilâncias em
Saúde; Secretaria
Adjunta de Vigilância e APS; Comissão de investigação de óbitos

Qualificar o registros
de óbitos garantindo
que 90% dos registros
tenham causa base
definida

Proporção de registros de
óbitos com a causa base
definida de forma adequada

Sup. Vigilâncias em
Saúde; Secretaria
Adjunta de Vigilância e APS; SVO

META

INDICADOR

SETORES
RESPONSÁVEIS

Ampliar a capacidade do município de
monitorar os focos de
arboviroses, garantindo que, ao menos,
3 ciclos atinjam
no mínimo 80% de
cobertura de imóveis
visitados

Nº de ciclos que atingiram
mínimo de 80% de cobertura de imóveis visitados
para controle vetorial de
aborviroses

Secretaria Adjunta
de Vigilância e
APS; Secretaria Adjunta de Tamoios

Implantar 1 Centro
de Controle de
Zoonoses junto à
vigilância ambiental
do município

Centro de Controle de Zoonoses implantado

Secretaria Adjunta
de Vigilância e
APS; Secretaria Adjunta de Tamoios

Garantir 95% de cobertura vacinal para
crianças menores
de 2 anos, conforme
parâmetros preconizados

Percentual total da cobertura vacinal de crianças
menores de 2 anos (pentavalente 3ª dose, pneumocócica-10 valente 2ª
dose, poliomielite 3ª dose e
tríplice viral 1ª dose)

Secretaria Adjunta
de Vigilância e
APS; Secretaria Adjunta de Tamoios

Operacionalizar a vacinação de 100% do
público alvo determinado nacionalmente
para imunização de
Covid-19, vinculado
a oferta de doses
disponíveis

Percentual da cobertura
vacinal de Covid-19

Secretaria Adjunta
de Vigilância e
APS; Secretaria Adjunta de Tamoios

OBJETIVO 16. Fortalecer os Serviços de
Verificação, classificação e revisão de
óbitos

CABO FRIO 2022-2025

Secretaria de

Saúde

46

PLANO MUNICIPAL DE
SAÚDE DE CABO FRIO
2022-2025

META

OBJETIVO 15. Fortalecer a monitoramento
e controle das doenças transmissíveis e
das imunopreviníveis

50

ODS

54

5.6
5.2

55

3.2

56

16.10

OBJETIVO 17. Qualificar o processo de vigilância das doenças
e agravos

Nº

ODS

57

3.8

58

16.1

59

16.10

60

3.8

61

3.8

62

3.8
3.9
6.1
6.3

PLANO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABO FRIO
2022-2025
META

INDICADOR

SETORES
RESPONSÁVEIS

Instituir um Observatório Municipal de Vigilância
Epidemiológica, que monitore os indicadores
relacionados aos principais agravos e doenças
prevalentes e elabore boletins quadrimestrais
desagregados por bairro e microárea ESF visando
orientar as ações de educação e comunicação
em saúde

Nº de boletins epidemiológicos
elaborados ao ano

Sup. Vigilância; Secretaria
Adjunta de Vigilâncias em
Saúde e Atenção Primária;
Sup. Gestão

Ampliar para 20% a proporção de unidades de
saúde que atendem ao SUS que realizam notificação de violência interpessoal e autoprovocada
como base para o desenvolvimento de ações
intersetoriais para seu enfrentamento.

Percentual de unidades de saúde
SUS que realizam notificações de
violência

Sup. Vigilância; Secretaria Adjunta de Vigilâncias em Saúde
e Atenção Primária;

Garantir o encerramento dos casos de doenças
de notificação compulsória imediata (DNCI) em
até 60 dias após notificação

Proporção de casos de doenças
de notificação compulsória imediata (DNCI) encerrados em até
60 dias após notificação

Sup. Vigilância; Secretaria Adjunta de Vigilâncias em Saúde
e Atenção Primária;

Ampliar para 100% a proporção de ações de
vigilância sanitária consideradas necessárias,
com foco no atendimento a denúncias, ações
educativas para a população e setor regulado e
de inspeção sanitária

Proporção de ações de vigilância
sanitária consideradas necessárias
realizadas ao ano

Sup. Vigilâncias em Saúde; Secretaria Adjunta de Vigilâncias
em Saúde e Atenção Primária;
Secretaria Adjunta de Tamoios

Qualificar as ações de vigilância da situação da
saúde do trabalhador, elaborando 1 diagnóstico
situacional anual referente saúde ocupacional

Nº de diagnósticos situacionais
referentes à saúde ocupacional
em Cabo Frio e nos municípios
atendidos no CEREST BL

Sup. Vigilâncias em Saúde; Secretaria Adjunta de Vigilâncias
em Saúde e Atenção Primária;
Secretaria Adjunta de Tamoios

Elaborar 2 relatórios anuais das ações relacionadas ao VIGIAR, VIGISOLO, VIGIDESASTRE, VIGIÁGUA, VSPEA e VIGIAPP

Nº total de relatórios dos programas de vigilância ambiental de
fatores não biológicos ao ano

Sup. Vigilâncias em Saúde; Secretaria Adjunta de Vigilâncias
em Saúde e Atenção Primária;

DIRETRIZ 6. Promover a equidade no cuidado à
saúde visando atender as especificidades de
raça, cor, etnia, identidade de gênero, prática
religiosa, orientação sexual, e das pessoas com
deficiência, em situação de rua e entre outros
grupos populacionais historicamente vulnerabilizados.
OBJETIVO 18. Ampliar o desenvolvimento de
ações específicas de equidade para a população negra, quilombola, da área rural, de religiões
de matriz africana e das periferias no município
de Cabo Frio

CABO FRIO 2022-2025

Secretaria de

Saúde
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Nº

63

64

ODS

3.3
3.d
16.10

3.3
3.d
16.10

PLANO MUNICIPAL DE
SAÚDE DE CABO FRIO
2022-2025

Nº

3.3
3.d
16.10

66

3.3
3.d
16.10

INDICADOR

SETORES
RESPONSÁVEIS

META

INDICADOR

SETORES
RESPONSÁVEIS

Implementar a Política
Nacional de Atenção
Integral à População
Negra em Cabo Frio
desenvolvendo ações
intersetoriais vinculadas as 13 atribuições
pertinentes à gestão
municipal conforme
Portaria nº 992, de 13 de
maio de 2009

Nº de atribuições do
gestor municipal implementadas ao ano

Gabinete

Ofertar capacitação
em Língua Brasileira de
Sinais (Libras) para 200
profissionais da SEMUSA

Nº de profissionais com
formação básica em
Libras

Núcleo de
Educação
Permanente

3.3
3.d

Realizar 1 encontro
anual da Rede de
Cuidado à Pessoa com
Deficiência

Nº de Encontro da Rede
de Cuidado à Pessoa
com Deficiência ao ano

Sup. de Reabilitação

Proporção de triagem
neonatal realizada

Implementar a Política
Nacional de Atenção
Integral à População
do Campo e da
Floresta em Cabo Frio
articulando ações vinculadas as 8 atribuições
pertinentes à gestão
municipal conforme
Portaria nº 2.866, de 2
dezembro de 2011

Nº de atribuições do
gestor municipal implementadas ao ano

3.2

Garantir cobertura de
triagem neonatal para
95% de recém nascidos
residentes e/ou nascidos em Cabo Frio na
primeira semana de
nascimento

Secretaria Adjunta de Vigilância em saúde e
APS; Secretaria
Adjunta de
Atenção à
Saúde; Secretaria Adjunta de
Tamoios

67

68

Gabinete

META

INDICADOR

SETORES
RESPONSÁVEIS

Implementar a Política
Nacional de Atenção
Integral à População
LGBT em Cabo Frio
desenvolvendo ações
intersetoriais vinculadas aos 8 atribuições
pertinentes à gestão
municipal conforme
Portaria nº 2.836, de 1º
de dezembro de 2011

Nº de atribuições do
gestor municipal implementadas ao ano

Gabinete; Secretaria Adjunta
de Atenção à
Saúde (Hospital
Dia)

Articular a implementação do Ambulatório
para atendimento
especializado para
população trans na Baixada Litorânea dentro
da linha de cuidado do
processo transexualizador no SUS

Nº de ambulatórios
Trans implementados na
região

Secretaria
Adjunta de
Atenção à
Saúde

OBJETIVO 20. Aprimorar
o cuidado às Pessoas
com deficiências em
Cabo Frio

CABO FRIO 2022-2025

Secretaria de

Saúde

48

PLANO MUNICIPAL DE
SAÚDE DE CABO FRIO
2022-2025

META

OBJETIVO 19. Contemplar as especificidades
da população LGBTQIA+ na condução das
políticas municipais de
saúde em Cabo Frio

65

ODS

69

3.3
3.d

DIRETRIZ 7. Modernizar e
profissionalizar a gestão
municipal do SUS,
visando a eficiência e
efetividade das ações
de governo na perspectiva de modelo de gestão participativo que
assegure a diversidade
e valorize o trabalhador
da saúde
OBJETIVO 21. Instituir
mecanismos de contratação e gestão do
trabalho que promovam a valorização e
a permanência dos
trabalhadores da saúde

Nº

70

71

ODS

16.7
3.c

16.7

PLANO MUNICIPAL DE
SAÚDE DE CABO FRIO
2022-2025

Nº

ODS

PLANO MUNICIPAL DE
SAÚDE DE CABO FRIO
2022-2025

META

INDICADOR

SETORES
RESPONSÁVEIS

META

INDICADOR

SETORES
RESPONSÁVEIS

Realizar a convocação
de aprovados pelo
Concurso Público,
vinculada às condições
de equilíbrio das contas
públicas

Convocação de profissionais aprovados no
concurso iniciada

Gabinete

Projeto de reorganização
de localização e estrutura física da SEMUSA
instituído

Secretaria
Adjunta de
Administração

Apoiar tecnicamente
a revisão do Plano
Municipal de Cargos,
Carreiras e Salários,
incluindo cargos
técnicos e de gestão
no quadro permanente,
em articulação com o
Conselho Municipal de
Política de Administração e Remuneração de
Pessoal (COMPARP)

Nº de reunião de suporte
técnico para a revisão
do PCCS elaboradas ao
ano junto ao COMPARP

Nº de reunião
de suporte
técnico para a
revisão do PCCS
elaboradas ao
ano junto ao
COMPARP

Instituir um projeto de
reorganização da localização e estrutura física
da SEMUSA visando
garantir adequadas
condições de trabalho
e maior integração
entre todos os setores
da gestão em saúde
Informatizar a tramitação dos processos
administrativos e de
comunicação interna
na gestão a partir da
implantação de 1 ambiente virtual integrado
que disponibilize todos
os fluxos e modelos
de padronização de
projetos e processos na
SEMUSA

Nº de ambientes virtuais
implantados ao ano

Secretaria
Adjunta de
Administração

Ampliar a frota para
no mínimo 33 carros
disponíveis para o
desenvolvimento das
ações da Secretaria e
do Conselho Municipal
de Saúde

Nº de carros disponíveis
para o desenvolvimento
das atividades da Semusa e do CMS

Secretaria
Adjunta de
Administração

Elaborar e publicizar 1
Programação Anual
de Saúde, 3 Relatórios
Quadrimestrais e 1 Relatório Anual de Gestão
por ano

Nº de instrumentos de
planejamento elaborados e publicizados
ao ano

Superintendência de Gestão

Manter todas as ações
e serviços ofertados no
município, prezando
pelas dimensões do
acesso e qualidade no
cuidado

Ações e serviços ofertados mantidos adequadamente

Secretaria
Adjunta de Administração, Secretaria Adjunta
de Vigilâncias e
APS, Secretaria
Adjunta de
Tamoios, Secretaria Adjunta
de Atenção à
Saúde

OBJETIVO 22. Melhorar
a eficiência da gestão
a partir da reorganização dos processos de
trabalho, adequação
da infraestrutura física,
logística e tecnológica

72

16.7

73

16.6

74

16.6
16.7

75

3.8

76

3.8

OBJETIVO 23. Implementar uma Política
Municipal de Educação
Permanente visando
maior efetividade da
gestão e das ações
assistenciais
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Nº

77

78

79

80

ODS

3.c

3.c

3.c

3.c
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ODS

PLANO MUNICIPAL DE
SAÚDE DE CABO FRIO
2022-2025

META

INDICADOR

SETORES
RESPONSÁVEIS

META

INDICADOR

SETORES
RESPONSÁVEIS

Instituir 1 Núcleo de Educação Permanente em
Saúde para a condução da Política de EPS
da Semusa prevendo
adequada alocação
orçamentária para o
desenvolvimento das
ações

Nº de Núcleo
de Educação
Permanente
implementado

Sup. Educação
Permanente em
Saúde

Elaborar peças de
comunicação em
saúde com, ao menos,
24 temas diferentes
ao ano, com base no
calendário de datas do
Ministério da Saúde

Nº de temas diferentes abordados em
ações de comunicação em saúde para
a população ao ano

Assessoria de Comunicação

Instituir 1 Fórum semestral de integração
e pactuação entre
gestores e trabalhadores da rede de saúde
de Cabo Frio a partir da
perspectiva da Educação Permanente em
Saúde e humanização

Nº de encontros
do Fórum de
Rede ao ano

Criar um Boletim Informativo quinzenal para
comunicação regular
das ações da SEMUSA
para a gestão e para os
profissionais da rede de
Cabo Frio

Nº de boletins
informativos internos
divulgados ao ano

Assessoria de Comunicação

Estabelecer parceria
com instituições de ensino para a implementação de um Programa
de Residência Multiprofissional em Saúde da
Família

Nº de Programa
de Residência
Multiprofissional
em Saúde da Família com vagas
em Cabo Frio

Sup. Educação
Permanente em
Saúde

Nº de cotas de rateio
mensais repassadas
aos Consórcios ativos
no ano

Gabinete; Fundo
Municipal de Saúde

Implementar um Plano
Municipal de Educação
Permanente com a
oferta de, ao menos,
3 temas estratégicos
anuais para a Atenção
Primária, Vigilância
em Saúde, Atenção
Especializada e Gestão,
visando o adequado
funcionamento das
Linhas de Cuidado
Prioritárias e das ações
de equidade

Nº de temáticas
diferentes abordadas em ações
estratégicas
de Educação
Permanente ao
ano

Sup. Educação
Permanente em
Saúde; Secretaria
Adjunta de Vigilância em Saúde e
Atenção Primária;
Secretaria Adjunta
de Tamoios; Secretaria Adjunta de
Atenção à Saúde;
Secretaria Adjunta
de Administração

OBJETIVO 24. Desenvolver um Plano Municipal de Comunicação
Social com foco na
ampliação, divulgação
e transparência das
ações da SEMUSA e do
Conselho Municipal de
Saúde
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Nº

Sup. Educação
Permanente em
Saúde

81

82

16.10

16.10

OBJETIVO 25. Contribuir
com o fortalecimento,
articulação e organização regional na Baixada Litorânea

83

17.17

Contribuir para o adequado funcionamento
dos Consórcios Intermunicipais (Hemolagos
e Cisbali), mobilizando
recursos financeiros
e técnicos para o
fortalecimento da
colaboração regional e
a adequada oferta de
serviços à população
DIRETRIZ 8. Ampliar e
fortalecer a participação popular, transparência e o controle
social na gestão
pública
OBJETIVO 26. Fomentar
a participação, controle
social e transparência
como mecanismos de
gestão do SUS e instituir
ações integradas e
participativas à nível
territorial

Nº

84

ODS

17.17

85

17.17

86

17.17

87

88

17.17

17.17

PLANO MUNICIPAL DE
SAÚDE DE CABO FRIO
2022-2025
META

INDICADOR

SETORES
RESPONSÁVEIS

Viabilizar condições
adequadas para a
atuação do Conselho
Municipal de Saúde,
provendo recursos
logísticos, materiais e
técnicos para a realização de, ao menos,
12 plenárias ordinárias
ao ano, bem como de
suas reuniões de comissões, temáticas e visitas
técnicas.

Nº de plenárias
ordinárias realizadas
com condições adequadas ao ano

Superintendência de
Gestão

Garantir condições
para a realização da
Conferência Municipal
de Saúde de Cabo Frio
em 2023 e a participação da delegação
municipal nas Conferências Estadual e
Nacional de Saúde

Nº de Conferências
Municipais de Saúde
realizadas ao ano

Superintendência de
Gestão

Ofertar, ao menos,
2 ações anuais de
educação permanente
para os Conselheiros
Municipais de Saúde

Nº de ações de
formação de conselheiros realizadas
ao ano

Superintendência de
Gestão

Implantar, ao menos, 4
Colegiados Gestores e/
ou Conselhos Locais de
Saúde no serviços de
saúde, visando construir
gestões participativas
envolvendo a população, coletivos de
segmentos, trabalhadores e gestão.

Nº de Colegiados
Gestores ou Conselhos Locais implantados nas unidades
de APS

Secretaria Adjunta
de Vigilância e APS;
Secretaria Adjunta de Atenção à
Saúde; Secretaria
Adjunta de Tamoios

Garantir que pelo menos, 85% das demandas
que chegam na Ouvidoria tenham resposta
conforme o tempo
regulamentado pelo
Ministério da Saúde

Percentual de demandas respondidas
em tempo oportuno

Ouvidoria; Gabinete
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