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Seu trabalho vai preencher uma parte grande da sua vida, e a única maneira
de ficar realmente satisfeito é fazer o que você acredita ser um ótimo trabalho. E
a única maneira de fazer um excelente trabalho é amar o que você faz.
Steve Jobs

Este Plano Municipal de Saúde foi confeccionado pela Diretoria de Planejamento e Gestão.
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APRESENTAÇÃO

O Plano Municipal de Saúde de Campos dos Goytacazes é aqui apresentado como instrumento
referencial para discussões e reflexões que resultem em ações concretas, execução,
monitoramento e avanço do SUS em Campos dos Goytacazes, como expressão concreta do
processo de planejamento cuja formulação e implementação, possibilitam a qualificação da
gerência e gestão do SUS.
O Plano de Saúde é a “base das atividades e programações de cada nível de direção do Sistema
Único de Saúde (SUS),e seu financiamento será previsto na respectiva proposta orçamentária” (Lei
nº 8.080, art. 36, §1º).
Ele deve ser elaborado a cada quatro anos e é composto, na esfera municipal, pela análise
situacional, objetivos, metas e indicadores, orientando a implementação de todas as iniciativas de
gestão no Sistema Único de Saúde (SUS), explicitando os compromissos setoriais de governo, além
de refletir, a partir da análise situacional, as necessidades de saúde da população e a capacidade de
oferta pública de ações, serviços e produtos para o seu atendimento.
O Plano de Saúde, em todas as esferas, deve ainda considerar as diretrizes definidas pelos
Conselhos e Conferências de Saúde, sendo submetido à apreciação e aprovação do Conselho de
Saúde (LC 141/12, art. 30, §4º, Portaria GM/MS nº 2.135/13, art. 3º, §7º).
Terá vigência de 2018 a 2021 e passará pelo processo de discussão permanente através das
programações anuais e dos relatórios de gestão.
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CARACTERIZAÇÃO DO MUNICÍPIO DE
CAMPOS DOS GOYTACAZES
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HISTÓRIA
Situado ao norte do Estado do Rio de Janeiro, o município de Campos foi fundado em 28 de
março de 1835, mas sua história começou a ser desbravada com a doação da Capitania de São
Tomé a Pero de Góis da Silveira, que havia chegado ao Brasil com a expedição colonizadora de
Martim Afonso de Souza, em 1530, e posteriormente a seu filho Gil de Góis. Com a chegada dos
portugueses na região, começou a luta com os grupos indígenas da etnia goitacá, que habitavam as
aldeias lacustres, entretanto, devido aos constantes ataques dos Goitacás, a capitania acabou
abandonada por volta de 1570.
Em 1627, por ordem da Coroa Portuguesa, a Capitania de São Tomé foi dividida em glebas,
doadas a sete capitães portugueses, alguns deles donos de engenho na região da Guanabara. Dos
sete capitães, apenas Miguel Riscado se estabeleceu nas terras recebidas. Os demais alugaram as
áreas que lhes cabiam ou as doaram aos padres jesuítas e beneditinos.
A efetiva colonização da região somente começou quando o então Governador do Rio de
Janeiro, Salvador Corrêa de Sá e Benevides, em 1648, conseguiu a doação das terras da Capitania
de São Tomé, que, desde 1615, passara a chamar-se Capitania da Paraíba do Sul, para seus filhos
Martim Corrêa de Sá e Benevides, Primeiro Visconde d’Asseca e João Corrêa de Sá.
Em 1650 foi implantado o primeiro engenho em solo campista. Visconde d’Asseca funda a vila
de São Salvador dos Campos dos Goytacazes em 1677, dominando a região por quase um século.
Neste período há grande expansão pecuária. Em 1750 ocorre a queda dos d’Assecas e a partir daí a
expansão da cana-de-açúcar, possível pela divisão dos grandes latifúndios. A Vila de São Salvador
dos Campos foi elevada à categoria de cidade em 28 de março de 1835, com o nome de Campos
dos Goytacazes.
A grande riqueza de Campos no século XIX pode ser creditada à expansão da produção
açucareira, uma vez que este produto ganhava espaço no mercado externo com o monopólio
português. Em 1875, a região contava com 245 engenhos de açúcar e por volta do ano de 1879, foi
construída a primeira usina, batizada como Usina Central do Limão. Entretanto, várias dessas
antigas usinas fecharam ou foram absorvidas pelas maiores em anos recentes, concentrando-se a
produção em menor número de estabelecimentos.
Com a riqueza trazida pela cana-de-açúcar, a cidade cresceu e se desenvolveu, as construções
de sobrados e solares confortáveis se espalharam por todas as áreas próximas ao Rio Paraíba do Sul.
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Mas o atraso em investimentos de novas tecnologias acaba levando a decadência desta atividade
açucareira durante a segunda metade do século XX.

IMPORTÂNCIA NO CENÁRIO NACIONAL
A história de Campos é rica, fascinante e cheia dos mais diversos e importantes acontecimentos.
A Guerra do Paraguai, por exemplo, com a partida dos primeiros voluntários, em 28 de janeiro de
1865, pelo vapor Ceres. O movimento do abolicionismo que teve seu ponto alto em 17 de julho de
1881, com a fundação da Sociedade Campista Emancipadora, que propagava a luta pela
emancipação dos negros, tendo, na pessoa do jornalista Luiz Carlos de Lacerda, o seu maior
expoente. Não se falando do grande vulto José Carlos do Patrocínio, conhecido como Tigre da
Abolição.
A introdução do primeiro engenho a vapor na região, trouxe grande transformação no processo
de produção de açúcar. E o aparecimento da ferrovia, em 1837, com a inauguração do trecho
Campos-Goitacazes e posteriormente em direção ao trecho Norte-Sul, facilitou a circulação,
transformando o município em centro ferroviário da região.

PROGRESSO PIONEIRO
O pioneirismo é outro grande destaque na História de Campos, que primeiro impulsionou o
progresso fluminense, como podemos citar a seguir:
1830 - Era fundada a loja maçônica Firme União, hoje Fraternidade Campista, a primeira em
Campos e quinta no Brasil;
1831 - Lançou seu primeiro jornal “Correio Constitucional Campista”;
1844 - Foi inaugurada a hoje mais antiga livraria do Brasil – “Ao Livro Verde”;
1869 - Fazia a sua primeira ligação telefônica para o ex-Distrito Federal, atual Rio de Janeiro;
1870 - Era fundada a Sociedade Musical Lira de Apolo, uma das mais velhas bandas de música do
Brasil;
1872 - Começava a funcionar o Banco Comercial Hipotecário de Campos (“Banco do Vovô”), atual
Bamerindus, o quarto estabelecimento de crédito em antiguidade no Brasil.
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1873 - Foi inaugurada a primeira Estrada de Ferro. Itinerário: Campos X São Sebastião, atual 4º
distrito do Município;
1875 - Uma Estrada de Ferro para Imbetiba (Macaé-RJ) e em 1879 outra era inaugurada para
Carangola/MG;
1883 - Foi a primeira cidade da América do Sul a adotar o sistema de iluminação elétrica;
1912 - Eram fundados os clubes esportivos Rio Branco, Goytacaz e Campos, entre muitos e muitos
outros acontecimentos fluminenses.
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DADOS DEMOGRÁFICOS
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LOCALIZAÇÃO, TOPOGRAFIA E CLIMA
Estrategicamente localizada entre três importantes capitais (Rio de Janeiro, Belo Horizonte e
Vitória, sendo as respectivas distâncias de 274 km, 670 km e 230 km), o município de Campos dos
Goytacazes se localiza na Região Norte do Estado do Rio de Janeiro, compõe-se de 15 distritos:
Campos dos Goytacazes (sede), Goitacazes (2º distrito), Santo Amaro de Campos (3º distrito), São
Sebastião

de

Campos (4º

distrito), Mussurepe (5º

distrito), Travessão

de

Campos (7º

distrito), Morangaba (9º distrito), Ibitioca (10º distrito), Dores de Macabu (11º distrito), Morro do
Coco (12º distrito), Santo Eduardo (13º distrito), Serrinha (15º distrito), Tocos (17º distrito), Santa
Maria de Campos (18º distrito) e Vila Nova de Campos (20º distrito). O antigo distrito de Guarus
(antes Guarulhos) foi anexado ao de Campos dos Goytacazes em 1967.Em 1980, Campos chegou a
ter 24 distritos.
O município possui uma área de 4.027,8
Km2 e uma altitude de 13 m. Situa-se entre o
Estado do Espírito Santo (ao norte); os
municípios de Quissamã (ao sul); São João da
Barra (ao leste); Santa Maria Madalena e São
Fidélis

(ao

oeste);

São

Francisco

do

Itabapoana (ao nordeste); Conceição de
Macabu, Cardoso Moreira, Italva, Itaperuna e
Bom Jesus de Itabapoana (ao nordeste); e o
Oceano Atlântico (ao sudeste).
Sua topografia é formada por baixada
(altitude de 5 a 13 m), por tabuleiros bem
ondulados (30 a 70 m), correspondendo a 31% da área do município, e por uma região serrana
(pico mais alto São Mateus: 1.605 m de altitude), correspondente à metade da área regional.
O município tem clima Tropical. Chove muito mais no verão que no inverno. Com temperatura
média 23.6 °C e com pluviosidade média anual de 1.073 mm. Fevereiro é o mês mais quente do ano
com temperatura média de 26.7 °C e julho é o mais frio com médias de 20.6 °C. Tem ainda água em
grande quantidade, educação de qualidade, boa malha rodoviária, fácil acesso por via aérea ou
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terrestre, mão-de-obra especializada e energia disponível. Com tudo isso é uma terra hospitaleira,
com baixo custo de vida, natureza exuberante e rica cultura popular.

ESTRUTURA POPULACIONAL
Sua população é de grande maioria urbana e apresenta uma participação feminina superior à
masculina em uma proporção de 92,8 homens para cada 100 mulheres, totalizando na área urbana,
463.731 pessoas em 2010 (IBGE, Censo 2010), tendo passado nas últimas décadas por forte
processo de urbanização, possuindo uma população rural, em 2010, de 45.006 habitantes (IBGE,
Censo 2010). Sendo 490.288 habitantes em 2017, que corresponde a 54,58% do total da população
da região Norte Fluminense do estado do Rio de Janeiro, segundo estimativa do IBGE. Sua
densidade demográfica é de 115.16 habitantes por quilômetros quadrado.

A população local, de acordo com o Censo 2010, distribuída no território municipal conforme
gráfico a seguir:
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Distribuição local da população – 2010
Fonte: CEPERJ - Centro Estadual de Estatísticas, Pesquisas e Formação dos Servidores Públicos do Rio de Janeiro.

PIRÂMIDE ETÁRIA
Pirâmide etária é um gráfico organizado para classificar a população de uma determinada
localidade conforme as faixas de idade, dividindo-as por sexo. Esse gráfico é formado por barras
superpostas que se concentram em torno de um eixo. As barras inferiores representam a
população mais jovem e as barras superiores representam a população mais velha. Do lado direito
do eixo, sempre se quantifica a população feminina e, do lado esquerdo, a população masculina.
As pirâmides populacionais são importantes no sentido de elaborarem um planejamento
público a médio e longo prazo. Por exemplo, se a estrutura etária da população apontar que há
uma grande quantidade de jovens, com elevados índices de natalidade, alerta-se para a
necessidade de implantação de políticas que atendam à inclusão das faixas etárias no futuro, com
medidas que visem, por exemplo, à ampliação e melhoria de creches e escolas.
Outra importância da observação e análise das pirâmides etárias é conhecer a evolução da
população, avaliando as taxas de natalidade em comparação à população adulta, aferindo sobre a
existência de uma política de controle de natalidade no país ou se ela precisa ser adotada.
Observe

o

gráfico

abaixo,

demonstrativo

Goytacazes de acordo com o Censo de 2010:

da

pirâmide

etária

de

Campos

dos
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Pirâmide Etária
Idade

Homens

Mulheres

0 a 4 anos
5 a 9 anos
10 a 14 anos
15 a 19 anos
20 a 24 anos
25 a 29 anos
30 a 34 anos
35 a 39 anos
40 a 44 anos
45 a 49 anos
50 a 54 anos
55 a 59 anos
60 a 64 anos
65 a 69 anos
70 a 74 anos
75 a 79 anos
80 a 84 anos
85 a 89 anos
90 a 94 anos
95 a 99 anos
Mais de 100 anos

16.224
17.923
20.268
20.150
19.518
19.396
17.948
15.399
15.503
14.627
12.830
9.879
7.710
5.716
4.500
2.809
1.794
696
263
87
19

15.774
17.061
20.038
19.825
19.743
20.322
19.254
16.874
16.832
16.743
14.664
11.895
9.558
7.246
5.758
4.098
2.707
1.317
554
164
45

16

Campos dos Goytacazes - PMS 2018 - 2021

DADOS SOCIOECONÔMICOS
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ECONOMIA
O município de Campos dos Goytacazes, nos últimos anos, ganhou destaque no cenário político
e econômico do país, porque 80% do petróleo nacional são extraídos na Bacia de Campos. Tal fato
trouxe grandes possibilidades para o município, que vem ampliando sua infraestrutura,
consolidando políticas públicas, acolhendo novas empresas e empregos, estimulando o turismo
histórico e ecológico, portanto se modernizando e desenvolvendo. Seus principais setores
econômicos são: prestação de serviços, indústria extrativa e de transformação, a agropecuária,
extração de petróleo, aluguéis e construção civil.
O município possui características de solo e clima favoráveis à exploração e desenvolvimento da
atividade agrícola, sendo a maior expressão agrícola do Estado do Rio de Janeiro. Na região
também se encontram as melhores jazidas de argila, sendo este material de primeira qualidade,
ideal, inclusive, para a fabricação de porcelana.

IDHM
O Índice de Desenvolvimento Humano Municipal - IDHM é calculado pelo Programa das Nações
Unidas para o Desenvolvimento - PNUD, pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada - IPEA e
pela Fundação João Pinheiro, com uma série de ajustes para se adaptar à realidade brasileira.
O IDHM varia de zero a um e classifica os resultados em cinco faixas de desenvolvimento: muito
baixo (de 0,000 a 0,499), baixo (de 0,500 a 0,599), médio (de 0,600 a 0,699), alto (de 0,700 a 0,799)
e muito alto (de 0,800 a 1,000). Portanto, quanto mais próximo de um, maior é o desenvolvimento
humano apurado.
O município está situado na faixa de desenvolvimento humano alto. O IDHM passou de 0,505
em 1991, para 0,716 em 2010. Isso implica um crescimento de 41,78%. A dimensão cujo índice mais
cresceu em termos absolutos foi educação (mais 0,301), seguida por longevidade e renda. Campos
dos Goytacazes ocupa a 1.427ª posição em relação a 5.565 municípios do Brasil. Em relação aos
outros municípios do Estado do Rio de Janeiro, ocupa a 37ª posição.
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IDHM – Município (1991-2010)
IDHM e componentes
Índice
Educação
% de 18 anos ou mais com ensino fundamental completo
% de 5 a 6 anos frequentando a escola
% de 11 a 13 anos frequentando os anos finais do ensino fundamental
% de 15 a 17 anos com ensino fundamental completo
% de 18 a 20 anos com ensino médio completo
Longevidade
Esperança de vida ao nascer (em anos)
Renda
Renda per capita (em R$)
% de extremamente pobres
% de pobres
Índice de Gini

1991

2000

2010

0,50
0,32
33,55
51,03
35,91
22,60
14,12
0,66
64,45
0,62
371,75
15,66
42,13
0,62

0,62
0,47
41,76
87,83
55,39
35,70
22,53
0,751
70,06
0,66
490,87
6,47
23,75
0,56

0,72
0,62
55,50
95,78
77,30
49,24
39,31
0,83
74,82
0,715
682,59
3,67
13,49
0,55

EDUCAÇÃO
Campos é um município polo de educação de nível superior, com alunos oriundos de diversos
municípios das regiões Norte, Noroeste Fluminense, Lagos e outras, bem como de estados vizinhos
como Minas Gerais e Espírito Santo. Aqui se encontram: Universidade Estadual do Norte
Fluminense (UENF), Universidade Cândido Mendes (UCAM), Faculdade Estácio de Sá, Universidade
Salgado de Oliveira (UNIVERSO), Institutos Superiores de Ensino do CENSA (ISECENSA), Faculdade
de Medicina de Campos, Centro Universitário Fluminense (UNIFLU - Faculdade de Direito de
Campos, Faculdade de Filosofia e Faculdade de Odontologia), o Instituto Federal de Educação,
Ciência e Tecnologia Fluminense (IFF – Campus Centro e Guarus), possibilitando cursos de
graduação em todas as áreas e diversos de pós-graduação, entre outras. Também se destaca por
abrigar escolas de ensino médio na área particular como o Colégio João XXIII, PH Sistema de Ensino,
Anglo Campos, CEFA Objetivo, Colégio Alpha, Centro Educacional Nossa Senhora Auxiliadora,
Colégio Externato Campista, Colégio Eucarístico, Colégio Pró-Uni, Instituto Dom Bosco Salesiano,
Escola Adventista e na área pública como o Liceu de Humanidades de Campos, Escola Estadual
Constantino Fernandes, Escola Estadual Thieres Cardoso, Escola Estadual João Barcelos Martins, IFF
Campus-Centro, Instituto Superior de Educação Professor Aldo Muylaert (ISEPAM) e Escola Técnica
Estadual Agrícola Antônio Sarlo, Colégio Estadual Alcebíades Schwartz (CEAS). Além de diversas
escolas municipais.
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O município de Campos dos Goytacazes, em 2015, possuía 85,82% de sua população
alfabetizada, totalizando 397.520 pessoas, mostrando progresso em relação ao ano de 2000,
quando possuía 79,65% dos habitantes alfabetizados.

Total de Escolas de Educação Básica em Campos dos Goytacazes
Total de Escolas

423 escolas
Fonte Censo Escolar/INEP 2016 | QEdu.org.br

Total de Matrículas em Campos dos Goytacazes
Matrículas em creches
Matrículas em pré-escolas
Matrículas anos iniciais
Matrículas anos finais
Matrículas ensino médio
Matrículas EJA
Matrículas educação especial

10.890 estudantes
11.981 estudantes
39.316 estudantes
29.452 estudantes
16.106 estudantes
8.430 estudantes
0 nenhum
Fonte Censo Escolar/INEP 2016 | QEdu.org.br

CONDIÇÕES DE HABITAÇÃO
De acordo com a pesquisa do IBGE, Campos têm mais de 142 mil residências, destas 4,5 mil
estão em locais considerados aglomerados subnormais (assentamentos irregulares conhecidos
como favelas, invasões, grotas, baixadas, comunidades, vilas, ressacas, mocambos, palafitas, entre
outros). Já em relação à população, a pesquisa mostra que dos mais de 463 mil habitantes da
cidade, 15.777 moram nestes locais, aproximadamente 3,3% da população.
No Censo de 1991 Campos contabilizava 18.454 moradores de favela, em 2000, 16.876
moradores e em 2010, 15.777. Com estes números Campos fica na 7ª colocação entre os
municípios com o maior número de moradores em favelas no interior do Estado do Rio de Janeiro.
Se os números forem comparados, observa-se uma diminuição considerável tanto do número de
moradores de favelas, quanto a existência das mesmas. Algumas destas favelas estão mudando
porque foram, ou estão sendo removidas por programas de habitação ou pela evolução de renda
da própria população.
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A cidade apresenta 57,1% de domicílios com esgotamento sanitário adequado, 81,8% de
domicílios urbanos em vias públicas com arborização e 34,2% de domicílios urbanos em vias
públicas com urbanização adequada (presença de bueiro, calçada, pavimentação e meio-fio).

RESÍDUOS SÓLIDOS
No que diz respeito ao destino do lixo, aproximadamente 95,75% dos moradores, em 2010,
usufruíam da coleta de lixo, sendo 92,71% da coleta por serviço de limpeza, 3,04% da coleta por
caçamba de serviço de limpeza. O restante composto por 3,81% queimado na propriedade, 0,06%
tinham o lixo enterrado e 0,37% com outra destinação. (fonte: IBGE, Censo Demográfico)
Segundo dados do Plano Estadual de Resíduos Sólidos – PERS, Campos dos Goytacazes faz parte
do arranjo regional Norte Fluminense 2, que conta com uma central de tratamento de resíduos
(CTR) composta por um aterro sanitário autorizado e uma unidade de tratamento de resíduos
sólidos de saúde (RSS), situada no próprio município. O arranjo é integrado por Campos dos
Goytacazes, São Francisco de Itabapoana e São João da Barra.

ÁGUA POTÁVEL
No item tratamento e fornecimento de água potável, Campos dos Goytacazes é também o
segundo melhor município em serviços de água e esgoto, entre as maiores cidades do Estado do
Rio de Janeiro, superando, inclusive, a capital do estado, a cidade do Rio de Janeiro.
O município de Campos dos Goytacazes é abastecido por diversos sistemas de água. O sistema
Santo Eduardo/Santa Maria capta água do rio Itabapoana. Já a água distribuída pelos sistemas
Morro do Coco, Murundu, Vila Nova, Donana/Goitacazes/Tocos, Beco de Santo Antônio, Dores de
Macabu, Sebastião/Poço Gordo, Saturnino Braga e Boa Vista é captada em lençol freático profundo.
O sistema Conselheiro Josino capta água no córrego da Penha e o sistema Morangaba no rio Preto.
A água distribuída pelo sistema Ponta Grossa abastece os distritos de Ponta Grossa dos Fidalgos
e Canto do Engenho e é captada na Lagoa Feia. Já o Sistema Coroa, atende os bairros do distrito
Sede e do distrito de Ururaí, captando água do rio Paraíba do Sul. O sistema de abastecimento de
Águas do Paraíba atende ao todo mais de 389 mil pessoas em Campos dos Goytacazes.
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SANEAMENTO BÁSICO
Em relação ao saneamento, a cidade possui 06 ETE (Estação de Tratamento de Esgotos) e uma
ETAR (Estação de Tratamento de Água de Reuso), situada junto a ETE do Conjunto Habitacional
Oswaldo Gregório (Chatuba). Outro aspecto importante é que todas as comunidades com casas
populares são servidas por instalação sanitária.
Graças às políticas públicas para o saneamento básico que vêm sendo implementadas desde
2009 pela prefeitura, a cidade de Campos dos Goytacazes figura em segundo lugar no ranking
nacional das 25 maiores cidades do Brasil com melhor evolução de coleta de esgoto, atrás apenas
da capital João Pessoa, no Estado da Paraíba. O ranking é elaborado conforme levantamentos do
Serviço Nacional de Informações em Saneamento (SNIS) e serve de base para nortear as ações do
Programa Nacional de Modernização da Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental, do
Ministério das Cidades.

TRANSPORTES
O município apresenta como malha viária as seguintes rodovias: BR 101 Campos – Vitória; RJ
158 Campos – São Fidélis; RJ 356 Campos – Itaperuna; RJ 194 Campos – São João da Barra; RJ 216
Campos – Farol de São Tomé.
O principal meio de transporte em Campos ainda é o ônibus, mas o município também conta
com o transporte realizado por vans legalizadas. Em Campos, circulam mais de 350 ônibus, de três
consórcios rodoviários diferentes, com várias linhas de ônibus que interligam seus bairros e
distritos.
Possui ainda duas rodoviárias, de onde partem diariamente diversas linhas intermunicipais e
interestaduais, um aeroporto e um heliporto que leva os funcionários das plataformas da bacia de
Campos. A bicicleta se destaca como um dos meios de locomoção mais usado na região, por ser
predominante planície.
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COMPLEXO PORTUÁRIO AÇU – CAMPOS DOS GOYTACAZES E SÃO JOÃO DA BARRA
O Porto do Açu está localizado no município de São João da Barra, norte do Estado do Rio de
Janeiro, mais especificamente no distrito de Açu. Sua localização é estratégica para a indústria do
petróleo, por ser próximo às bacias de Campos e do Espírito Santo, podendo ser utilizado de base,
também, para operação da Bacia de Santos.
O porto foi concebido com o objetivo de funcionar como centro logístico de exportação e
importação para as regiões Centro-Oeste e Sudeste do Brasil, uma vez que fica próximo aos grandes
centros do Brasil, tendo a possibilidade de escoar produtos pela costa do país através de serviços
de cabotagem.
Trata-se do maior investimento em infraestrutura portuária das Américas. Lançado no final de
2006, sua construção teve início em outubro de 2007 e já se encontra em operação. Com retro área
de 90 km², que representa aproximadamente 20% de todo o território do município de São João da
Barra, equivalente à cidade de Vitória (ES), o porto servirá de indutor do desenvolvimento da região,
já que atrai uma série de indústrias pelas facilidades logísticas e pelas sinergias entre os
empreendimentos previstos.
Desde o início, o empreendimento foi idealizado prevendo a integração com a mina de
minério de ferro localizada no município de Alvorada de Minas, em Minas Gerais e um mineroduto
de 525 km de extensão, a ser utilizado para transportar polpa de minério de ferro até o terminal
portuário. O Sistema Minas-Rio irá viabilizar um eficiente corredor de exportação das regiões
Centro- Oeste/Sudeste.
Também será construído um corredor logístico de 48 km de extensão e 400 m de largura,
ligando o porto à cidade de Campos dos Goytacazes. O corredor possuirá quatro faixas rodoviárias,
duas linhas ferroviárias e áreas para linhas de transmissão, dutos de água, gás e telecomunicações.
O corredor terá capacidade para receber até 100 mil veículos por dia, e em sua plena utilização terá
uma vez e meia o volume de tráfego da Ponte Rio - Niterói.
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COMPLEXO LOGÍSTICO E INDUSTRIAL FAROL – BARRA DO FURADO – CAMPOS DOS GOYTACAZES
E QUISSAMÃ
Localizado entre os municípios de Quissamã e Campos dos Goytacazes, o Complexo Logístico e
Industrial Farol/Barra do Furado é uma obra de aprofundamento do Canal das Flechas e a
construção do sistema australiano de transpasse de areia (Sand ByPass), que possibilitará a
instalação de empresas dos setores naval e offshore.
A obra consiste em aprofundar o canal, deixando-o navegável com um calado de nove metros
na embocadura e de sete metros no interior. Isso possibilitará a instalação de estaleiros, da base de
apoio offshore ao longo da margem do canal bem como do sand Bypass. O projeto vem sendo
realizado em parceria entre as prefeituras de Campos dos Goytacazes e Quissamã e os governos
federal e estadual.
Sobre as previsões de crescimento populacional no relatório quanto à viabilidade do Porto Açu
há que acrescer ainda não só uma contribuição do empreendimento do Complexo Logístico e
Industrial Farol-Barra do Furado como também um incremento migratório advindo das atividades
de exploração das reservas petrolíferas do Pré-Sal. Tal consideração, portanto, leva a crer que
Campos dos Goytacazes venha a contar com uma população entre 1.200.000 a 1.500.000
habitantes até 2025.

SAÚDE
A Constituição brasileira estabelece que a saúde é direito de todos e dever do Estado. Para
atingir este objetivo, foi criado o Sistema Único de Saúde – SUS, de acordo com diretrizes de
descentralização, atendimento integral e participação popular, respeitando os princípios de
universalidade, integralidade e igualdade. Abrange desde o atendimento ambulatorial até o
transplante de órgãos, para uma clientela de cerca de 190 milhões de pessoas, sendo que 80%
delas dependem exclusivamente do SUS para obter tratamento.
A atenção à saúde obedece a uma regionalização para escalonar o nível de atendimento, desde
os procedimentos simples e ambulatoriais até os de média e alta complexidade. Nesse sentido,
foram estabelecidos centros de referência para as ações de maior complexidade. Todo o sistema
segue uma programação que deve ser integrada e objeto de um contrato entre as diversas
secretarias de saúde envolvidas. A regionalização é responsável por estruturar e regular esse
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processo de descentralização das ações e serviços de saúde. Ou seja, como a maior parte dos
municípios não tem condições de ofertar na integralidade os serviços de saúde, para que o sistema
funcione, é necessário que haja uma estratégia regional de atendimento (parceria entre estado e
municípios), para corrigir as distorções de acesso.
A cidade possui vários estabelecimentos de saúde, entre salas, clínicas, unidades de saúde e
hospitais. Entre os grandes hospitais estão o Hospital Ferreira Machado, Hospital Geral de Guarus
(públicos), Hospital dos Plantadores de Cana, Sociedade Portuguesa de Beneficência de Campos,
Santa Casa de Misericórdia, Hospital Escola Álvaro Alvim, Prontocardio, Hospital da UNIMED,
Hospital Dr. Beda (privados) além das Unidades Pré Hospitalares São José, Farol de São Thomé,
Travessão, Ururaí, Santo Eduardo, Guarus e Saldanha Marinho, conta, também, com o Hospital
Psiquiátrico Dr. João Viana.
Número de Unidades de Saúde que atendem ao SUS.
Tipo de estabelecimento

Públicos Privados

Unidades Básicas de Saúde

75

-

Clínicas especializadas

27

06

Hospitais gerais

02

05
02

Hospitais especializados

-

Tipo de estabelecimento

Públicos Privados

Unidades de serviço de apoio de
diagnose e terapia
Unidades de pronto atendimento

01

06

09

-

Unidades Móveis de Nível PréHosp-Urgência/ Emergência

-

-

Centros de Atenção Psicossocial

04

-

Fonte: CNES - Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde
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PERFIL EPIDEMIOLÓGICO
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O perfil epidemiológico tem o objetivo de fornecer informações referentes à natalidade,
mortalidade, doenças e agravos de notificação compulsória e outros eventos de interesse à saúde,
visando auxiliar no planejamento, na tomada de decisão e na adoção de medidas pelo poder
público para melhoria das condições de saúde e qualidade de vida.
Foram selecionados como problemas prioritários para o planejamento de ações e serviços de
saúde que constam neste Plano Municipal, os seguintes agravos epidemiológicos:

MORTALIDADE GERAL
São variáveis que permitem, a partir da causa mortis atestada pelo médico, construir
indicadores e processar análises epidemiológicas que contribuam para a eficiência da gestão em
saúde. O registro da causa de morte baseia-se na Classificação Internacional de Doenças (CID),
estando implantada, desde 1996, a 10ª Revisão (OMS, 1995). O documento básico é a Declaração
de Óbito (DO), padronizada nacionalmente e distribuída pelo Ministério da Saúde, em três vias.
Esse documento é indispensável para o fornecimento da certidão de óbito em cartório de registro
civil e para o sepultamento. As declarações de óbitos são coletadas pelas secretarias estaduais ou
municipais de saúde, em estabelecimentos de saúde e cartórios, sendo então codificadas e
transcritas para um sistema informatizado. As principais causas de mortalidade em 2016 foram
Doenças do aparelho circulatório, Neoplasias, Doenças do aparelho respiratório e Causas externas
de morbidade e mortalidade.

Mortalidade por causas diversas, Campos dos Goytacazes em 2016.
CID
(A00-B99)
(C00-D48)
(D50-D89)
(E00-E90)
(F00-F99)
(G00-G99)
(H00-H59)
(H60-H95)
(I00-I99)
(J00-J99)
(K00-K93)

Descrição
Algumas doenças infecciosas e parasitárias.
Neoplasias [tumores].
Doenças do sangue e dos órgãos hematopoiéticos e alguns transtornos
imunitários.
Doenças endócrinas, nutricionais e metabólicas.
Transtornos mentais e comportamentais.
Doenças do sistema nervoso.
Doenças do olho e anexos.
Doenças do ouvido e da apófise mastóide.
Doenças do aparelho circulatório.
Doenças do aparelho respiratório.
Doenças do aparelho digestivo.

Quantidade
206
568
17
207
27
98
0
3
909
566
132
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(L00-L99)
(M00-M99)
(N00-N99)
(O00-O99)
(P00-P96)
(Q00-Q99)
(R00-R99)
(S00-T98)
(V01-Y98)
(Z00-Z99)
(U00-U99)
--

Doenças da pele e do tecido subcutâneo.
Doenças do sistema osteomuscular e do tecido conjuntivo.
Doenças do aparelho geniturinário.
Gravidez, parto e puerpério.
Algumas afecções originadas no período perinatal.
Malformações congênitas, deformidades e anomalias cromossômicas.
Sintomas, sinais e achados anormais de exames clínicos e de laboratório não
classificados em outra parte.
Lesões, envenenamento e algumas outras consequências de causas externas.
Causas externas de morbidade e de mortalidade.
Fatores que influenciam o estado de saúde e o contato com os serviços de saúde.
Códigos para propósitos especiais.
Óbitos totais
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24
14
182
2
100
25
383
0
530
0
0
3.993

(Fonte: Sistema de Informações sobre Mortalidade -SIM)

Mortalidade por Doenças Crônicas Não Transmissíveis
CID
(C00-C97)
(E10-E14)
(I00-I99)
(J30-J98)

Descrição

Quantidade

Neoplasias [tumores] malignas(os).
Diabetes mellitus.
Doenças do aparelho circulatório.
Doenças do aparelho respiratório.
Óbitos totais

311
70
386
45
812

(Fonte: Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM)

MORTALIDADE INFANTIL
Consiste na morte de crianças no primeiro ano de vida e é a base para calcular a taxa de
mortalidade infantil, que consiste na mortalidade infantil observada durante um ano, referida ao
número de nascidos vivos do mesmo período.
Para facilidade de comparação entre os diferentes países ou regiões do globo esta taxa é
normalmente expressa em número de óbitos de crianças com menos de um ano, a cada
mil nascidos vivos.
A taxa de mortalidade infantil média no município de Campos dos Goytacazes é de 14,77 para
1.000 nascidos vivos. Comparado com todos os municípios do Estado do Rio de Janeiro, fica na 25ª
posição do total de 92. Quando comparado aos municípios do Brasil, essa posição passa a ser de
2.078ª de 5.570. (IBGE - 2017).
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O índice considerado aceitável pela Organização Mundial da Saúde (OMS) é de 10 mortes para
cada mil nascimentos.

Ano de
referência

2012
2013
2014
2015
2016

Grupo etário
Indicador

Óbitos
totais

Fetal

Neonatal
precoce

Neonatal
tardia

Neonatal

Pós-neonatal

Infantil

Fetal e
Infantil

112
92
132
111
93

52
64
64
72
74

18
21
20
32
29

70
85
84
104
103

23
39
34
41
46

93
124
118
145
149

205
216
250
256
242

(Fonte: Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM)

MORTALIDADE MATERNA
Consiste no número de óbitos femininos por causas maternas, por 100 mil nascidos vivos, na
população residente em determinado espaço geográfico, no ano considerado. (OPAS, 2002).
Quanto ao perfil da mortalidade materna no município de Campos dos Goytacazes, observa-se
que, ao longo dos últimos anos, ela tem oscilado bastante, conforme demonstrado na tabela abaixo:
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Grupo
etário

Indicador

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

10 a 49

MIF

2007
213

2008
232

2009
209

2010
187

2011
220

2012
196

2013
199

2014
176

2015
193

2016
210

(Fonte: Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM)

MORTALIDADE POR NEOPLASIAS: CÂNCER DE COLO DE ÚTERO, MAMA E PRÓSTATA
O controle do câncer representa um dos grandes desafios para a saúde pública, sendo este, a
segunda causa de morte por doença. Os dados revelaram que o câncer de mama é o de maior
incidência, validam a prevalência do câncer ginecológico na população de mulheres acima dos 50
anos, sendo de suma importância o aumento da oferta e acessibilidade da população do grupo
etário vulnerável aos exames diagnósticos preventivos e tratamento adequado.
O câncer de mama, ainda, representa importante problema de saúde pública no Brasil. É
necessário expandir conhecimentos epidemiológicos sobre essa doença. Destarte, será possível
melhor qualificar as políticas e programas de prevenção, diagnóstico precoce e possível cura desta
doença.
A mortalidade por neoplasias no sexo feminino, além do câncer de mama, destaca-se, os
tumores do colo uterino. Nos homens ressalta-se a elevada mortalidade por neoplasia de próstata.
Vale ressaltar a importância da implementação da Lei Federal nº 12.732, de 12 de novembro de
2012, que dispõe sobre o primeiro tratamento de paciente com neoplasia maligna comprovada e
estabelece prazo para seu início. Fato de suma importância para o tratamento e o aumento do
percentual de cura nos casos de neoplasias.
O município de Campos dos Goytacazes vem trabalhando incansavelmente, para que seus
munícipes acometidos por essa enfermidade tenham, em prazo a contento, o seu diagnóstico,
dando real importância quando da contratualização dos serviços de seus Unacons.

MORTALIDADE POR CAUSAS EXTERNAS: ACIDENTES E VIOLÊNCIAS
Os acidentes e as violências correspondem às causas externas de morbidade e mortalidade,
representadas no capítulo XX da Classificação Internacional de Doenças - CID-10. Os acidentes
englobam as quedas, o envenenamento, o afogamento, as queimaduras, o acidente de trânsito,
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entre outros; já as violências são eventos considerados intencionais e compreende a agressão, o
homicídio, a violência sexual, a negligência/abandono, a violência psicológica, a lesão
autoprovocada, entre outras. Tanto os acidentes quanto as violências são eventos passíveis de
prevenção.
Os custos com as violências são inúmeros e perpassam desde as perdas humanas com o
desenvolvimento de sequelas permanentes ou não e o sofrimento causado para as vítimas e os
familiares, o que não pode ser mensurado, até os custos com tratamento de saúde, despesas
previdenciárias, absenteísmo no trabalho, reforçando a importância desses agravos enquanto
problema de saúde pública.
Óbitos por Ocorrência por Grupo CID10 - 2016
CID

Descrição

Quantidade

V01 a V09
V10 a V19
V20 a V29
V40 a V49

Pedestre traumatizado em um acidente de transporte.
Ciclista traumatizado em um acidente de transporte.
Motociclista traumatizado em um acidente de transporte.
Ocupante de um automóvel traumatizado em um acidente de transporte.
Ocupante de um veículo de transporte pesado traumatizado em um acidente de
transporte.
Outros acidentes de transporte terrestre.
Acidentes de transporte por água.
Quedas.
Exposição a forças mecânicas inanimadas.
Exposição a forças mecânicas animadas.
Afogamento e submersão acidentais.
Outros riscos acidentais à respiração.
Exposição a corrente elétrica, a radiação e as temperaturas e pressões extremas
do ambiente.
Exposição à fumaça, ao fogo e às chamas.
Envenenamento (intoxicação) acidental por e exposição a substâncias nocivas.
Lesões autoprovocadas intencionalmente.
Agressões.
Eventos e fatos cuja intenção é indeterminada.
Total

20
15
46
26

V60 a V69
V80 a V89
V90 a V94
W00 a W19
W20 a W49
W50 a W64
W65 a W74
W75 a W84
W85 a W99
X00 a X09
X40 a X49
X60 a X84
X85 a Y09
Y10 a Y34

03
09
01
47
03
01
09
20
02
04
03
21
265
05
500

VIOLÊNCIA
Campos dos Goytacazes tem apresentado aumento, nos últimos anos, das taxas de homicídios
por arma de fogo, gerando uma média de 75,77%, chegando a mais de 38.000 mortes nos últimos
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10 anos, segundo o Ministério da Saúde. Embora os registros sejam insuficientes, sabe-se que
grande parte das mortes, por causas externas, está associada ao consumo de álcool e outras drogas.
Para identificação das pessoas mortas por arma de fogo foram levantados os óbitos por causas
externas, registrados segundo o CID-10 (Classificação Internacional de Doenças-10) como Agressão
por meio de disparo de arma de fogo (categorias X93, X94 e X95).

COBERTURA VACINAL
A Vigilância Epidemiológica é responsável pela execução do Programa Nacional de Imunização PNI no município de Campos dos Goytacazes. Ela tem como atribuição o planejamento integrado e
o armazenamento de Imunobiológicos recebidos da Instância Estadual/Regional através de sua
Rede de Frio.
A Sala de Vacinação representa a instância final da Rede de Frio, sendo responsável,
exclusivamente, pelos procedimentos de vacinação de rotina, campanhas de vacinação, bloqueios e
intensificações. Em Campos dos Goytacazes, as salas de vacinas estão instaladas em diversas
Unidades Básicas de Saúde do município.
O município conta com um Polo de Atendimento e Vacinação dos Viajantes - PAVVS, que visa à
proteção dos usuários do SUS, que viajam a áreas endêmicas, mediante o recebimento de vacinas,
orientações, quimioprofilaxia e um Centro de Referência de Imunobiológicos Especiais - CRIE, onde
são oferecidas vacinas especiais a portadores de necessidades especiais ou doenças em que vacinas
diferenciais e especiais são indicadas.
O município oferece também as vacinas, Pneumocócicas conjugadas 07 e 13 valente, a vacina
contra a varicela, a vacina contra o vírus papiloma humano – HPV. A cidade é pioneira na aplicação
da vacina antipneumocócica conjugada (Prevenar) gratuitamente para todas as crianças nascidas
no município.

Imunobiológicos
BCG
Hepatite Bem < 1mês
Rotavírus Humano
Meningococo C

Doses aplicadas
9.126
8.527
7.354
7.450
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Hepatite B
Penta
Pneumocócica
Poliomielite
Febre Amarela
Febre Amarela 4 anos
Hepatite A
Pneumocócica (1º ref)
Meningococo C (1º ref)
Poliomielite (1º ref)
Tríplice Viral D1
Tríplice Viral D2
Tetra Viral (SRC+VZ)
DTP (Tetra\Penta)
Tríplice Bacteriana (DTP) (1º ref)
Dupla adulto e tríplice acelular – gestante
dTpa gestante
HPV Quadrivalente D1 9 anos – Feminino
HPV Quadrivalente D2 9 anos – Feminino
HPV Quadrivalente D1 10 anos – Feminino
HPV Quadrivalente D2 10 anos – Feminino
HPV Quadrivalente D1 11 anos – Feminino
HPV Quadrivalente D2 11 anos – Feminino
HPV Quadrivalente D1 12 anos – Feminino
HPV Quadrivalente D2 12 anos – Feminino
HPV Quadrivalente D1 13 anos – Feminino
HPV Quadrivalente D2 13 anos – Feminino
HPV Quadrivalente D1 9 anos – Masculino
HPV Quadrivalente D2 9 anos – Masculino
HPV Quadrivalente D1 10 anos – Masculino
HPV Quadrivalente D2 10 anos – Masculino
HPV Quadrivalente D1 11 anos – Masculino
HPV Quadrivalente D2 11 anos – Masculino
HPV Quadrivalente D1 12 anos – Masculino
HPV Quadrivalente D2 12 anos – Masculino
HPV Quadrivalente D1 13 anos – Masculino
HPV Quadrivalente D2 13 anos – Masculino
Meningococo C 9 anos
Meningococo C 10 anos
Meningococo C 11 anos
Meningococo C 12 anos
Meningococo C 13 anos
Total

11.304
7.325
8.006
7.121
14
04
6.965
7.099
7.761
4.963
7.425
6.201
349
7.325
3.015
4.506
5.981
2.274
670
1.101
994
902
1.060
602
865
332
497
1.232
84
1.302
160
1.380
353
873
353
513
339
15
02
03
05
03
143.735

Fonte: Programa Nacional de Imunizações (2016)
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MORBIDADE HOSPITALAR
Morbidade é uma variável característica das comunidades de seres vivos e refere-se ao
conjunto de indivíduos, dentro da mesma população, que adquirem doenças (ou uma doença
específica) num dado intervalo de tempo. A morbidade hospitalar serve para mostrar o
comportamento das doenças e dos agravos à saúde na população.

DST/AIDS – HEPATITES VIRAIS
O município dispõe de um Centro de Doenças Infecciosas e Parasitárias (CDIP), onde funciona o
Serviço de Atendimento Especializado (SAE) e o Centro de Testagem e Aconselhamento (CTA).
Oferece atendimentos aos pacientes com infectologia geral, toxoplasmose, vítimas de violência
sexual e acidentes biológicos (tratamento de continuidade). Atende a população em geral
(crianças/adolescentes/adultos), com diagnóstico de DST/HIV/AIDS e hepatites B e C, garantindo
apoio social e psicológico, com suporte aos pacientes que residem na Casa de Apoio Irmãos da
Solidariedade, bem como, em presídios e unidades asilares.
A estrutura do programa conta, também, com uma equipe multidisciplinar para fazer o
acompanhamento do paciente com resultado positivo na testagem. A equipe é formada por
infectologistas, clínicos, ginecologistas, oftalmologistas, dermatologistas, nutricionistas, psiquiatras,
psicólogos, assistentes sociais, enfermeiros, técnicos de enfermagem, farmacêuticos, técnicos de
laboratório e pessoal administrativo.

AGRAVOS DE NOTIFICAÇÃO OBRIGATÓRIA
A vigilância epidemiológica tem como finalidade fornecer subsídios para execução de ações de
controle de doenças e agravos e, devido a isso, necessita de informações atualizadas sobre a
ocorrência dos mesmos. A principal fonte destas informações é a notificação de agravos e doenças
pelos profissionais de saúde.
A escolha das doenças e agravos de notificação compulsória obedece a critérios como
magnitude, potencial de disseminação, transcendência, vulnerabilidade, disponibilidade de
medidas de controle, sendo a lista, periodicamente, revisada tanto em função da situação
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epidemiológica da doença como pela emergência de novos agentes e por alterações no
Regulamento Sanitário Internacional.
Os dados coletados sobre as doenças de notificação compulsória são incluídos no Sistema
Nacional de Agravos de Notificação (SINAN).
Objetivos
 Detectar casos e/ou surtos de doenças para a adoção de ações oportunas e custo-efetivo.
 Aumentar a sensibilidade na confirmação de doenças e agravos de notificação.
 Melhorar a oportunidade no diagnóstico, tratamento, notificação e instituição de medidas
epidemiológicas de controle em caso de doenças e agravos de notificação.
 Ampliar a definição etiológica das doenças.
 Detectar doenças emergentes e reemergentes.
 Fortalecer o sistema de vigilância epidemiológica local.
 Avaliar o impacto das medidas aplicadas.
Em Campos dos Goytacazes a dengue é uma das vertentes do Centro de Informações
Estratégicas de Vigilância e Saúde (CIEVS), que realiza o monitoramento desta e de outras doenças.
Os dados são enviados para o Centro de Referência da Dengue (CRD) que é referência no Estado do
Rio para o Ministério da Saúde como Vigilância Sentinela da Dengue e para o Centro de Controle de
Zoonoses (CCZ), que dispara as ações de vigilância ambiental à residência do paciente,
intensificando o combate e a prevenção.
O CIEVS visa captar as notificações de eventos que possam se configurar em uma emergência
de saúde pública, para disparar as ações de combate e prevenção de forma mais rápida. Outras três
vertentes do Centro são a Vigilância da Violência, Vigilância dos Acidentes Biológicos e Vigilância do
Câncer.
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PROGRAMAS E SERVIÇOS DE SAÚDE
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ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA
A Estratégia Saúde da Família, com a participação dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS e
das equipes de Saúde Bucal -ESB, pretende superar o antigo modelo, exclusivamente, centrado na
doença, passando a uma ação preventiva que deverá sempre se integrar a todo o contexto de
reorganização do sistema de saúde. Conforme orientação do Ministério da Saúde, a Estratégia
Saúde da Família favorece a reorientação do processo de trabalho, com maior potencial de
aprofundar os princípios, diretrizes e fundamentos da atenção básica, de ampliar a resolutividade e
impacto na situação de saúde das pessoas e coletividades, além de propiciar uma importante
relação custo-efetividade.
Um ponto destacado é o estabelecimento de uma equipe multiprofissional composta por, no
mínimo: médico generalista, ou especialista em saúde da família, ou médico de família e
comunidade; enfermeiro generalista ou especialista em saúde da família; auxiliar ou técnico de
enfermagem; e agentes comunitários de saúde. Podem ser acrescentados a essa composição os
profissionais de saúde bucal. Existem dois tipos de equipe de saúde bucal, quais sejam: a
modalidade I, composta por cirurgião-dentista generalista ou especialista em saúde da família e
auxiliar em saúde bucal; e a modalidade II, que inclui um técnico em saúde bucal.
O trabalho desenvolvido pela ESF busca levar a cada domicílio o acesso ao tratamento e à
prevenção das doenças. Essas equipes vão até a casa das pessoas, evitando deslocamentos
desnecessários às unidades de saúde, e, juntos, procuram as melhores soluções para enfrentar os
desafios locais antes que os problemas se instalem de modo mais grave. Tais procedimentos têm
como objetivo atuar nos momentos iniciais da transmissão de doenças, assim como, sobre os riscos
sanitários, ambientais e individuais. Ao estabelecer esses vínculos com a comunidade, cada equipe
deve elaborar um plano para enfrentar os principais problemas detectados e trabalhar para
desenvolver a educação de saúde preventiva, promovendo a qualidade de vida dos habitantes
daquela área.
Após a paralisação em 2008, por ordem judicial, o Município de Campos dos Goytacazes teve
suas atividades de Estratégia Saúde da Família, retomadas inicialmente, com a Estratégia de
Agentes Comunitários de Saúde convocados pelo concurso homologado. O retorno da plena
atividade do Programa foi impossibilitado, em parte, pela não aceitação do valor salarial pelo
profissional médico conforme estabelecido no concurso. Então, utilizou de outros profissionais de
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nível superior da Estratégia de Agentes Comunitários de Saúde para acompanhar as atividades em
domicílio como medição de pressão arterial, realização de curativos, entrega de medicação entre
outros.
No ano de 2013, o Ministério da Saúde ofertou 01 vaga de médico Inter cambista do Programa
Mais Médicos para o Brasil/Cooperação Internacional, possibilitando a abertura da 1ª Unidade
Básica de Saúde da Família no Distrito de Pernambuca. Em 2014, foram ofertadas mais 10 vagas,
ocasionando o inicio da expansão das atividades, restabelecendo a Atenção Básica, via ESF, como
porta de entrada do SUS conforme preconizado pelo Ministério da Saúde.
Atualmente, a Estratégia Saúde da Família, em nosso município, encontra-se executando suas
atividades conforme discriminado abaixo.

01 - EQUIPE SAÚDE DA FAMÍLIA - CONVENCIONAL - GRUPO 1
IBGE

MUNICÍPIO

ESF

330100

CAMPOS DOS GOYTACAZES
TOTAL

1
1

ESF
QUILOMBOLA
ASSENTADO
2
2

ESF
ESF_M1
ESF
GERAL GERAL AGENTES
17
17

11
11

81
81

Fonte: http://cnes2.datasus.gov.br/Lista_Tot_Equipes.asp

01 - EQUIPE SAÚDE DA FAMÍLIA - MAIS MÉDICOS
IBGE

MUNICÍPIO

ESF

ESFSB_M1

330100

CAMPOS DOS GOYTACAZES
TOTAL

16
16

11
11

Fonte: http://cnes2.datasus.gov.br/Lista_Tot_Equipes.asp

Atendimentos Realizados por Unidade - 2016
UNIDADE DE SAÚDE DA
FAMÍLIA
ALDEIA
CARVAO

Situação da
Equipe
Completa
Incompleta

1°
Quadrimestre

2°
Quadrimestre

3°
Quadrimestre

TOTAL

5.422
2.770

3.364
4.544

-4.131

8.786
11.445
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CONCEICAO DO IMBE
DORES DE MACABU
GUANDU
LAGOA DE CIMA
MORANGABA
MUSSUREPE
MURUNDU
PARQUE IMPERIAL
PARQUE PRAZERES
PQ RODOVIARIO
PERNAMBUCA
POCO GORDO
PONTA DA LAMA
QUILOMBO
SANTA CRUZ
SATURNINO BRAGA
SAO MARTINHO
SAO SEBASTIAO
TERRA PROMETIDA
VENDA NOVA
VILA NOVA

Completa
Completa
Incompleta
Completa
Completa
Incompleta
Completa
Incompleta
Completa
Completa
Completa
Incompleta
Completa
Completa
Completa
Completa
Completa
Completa
Completa
Incompleta
Incompleta
Total

11.082
4.490
155
4.157
5.776
1.113
3.013
1.652
5.122
0
0
4.277
328
135.863
253
3.258
2.055
3.536
0
1.204
0
195.526

8.967
5.657
1.857
4.726
8.037
2.424
3.432
0
4.574
2.793
0
5.240
133
32.945
1.126
4.550
2.205
5.085
0
3.645
0
105.304

10.063
3.470
2.883
7.298
7.215
2.378
2.573
0
5.883
0
0
4.355
0
99.617
873
3.214
2.202
3.606
0
2.501
308
162.570

30.112
13.617
4.895
16.181
21.028
5.915
9.018
1.652
15.579
2.793
0
13.872
461
268.425
2.252
11.022
6.462
12.227
0
7.350
308
463.400

Fonte: Estratégia de Saúde da Família Campos

PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA (PMAQ-AB)
O PMAQ - AB tem como objetivo incentivar os gestores a melhorar a qualidade dos serviços de
saúde oferecidos aos cidadãos nas Unidades Básicas de Saúde (UBS) por meio das equipes de
Atenção Básica à Saúde. A meta é garantir um padrão de qualidade por meio de um conjunto de
estratégias de qualificação, acompanhamento e avaliação do trabalho das equipes de saúde. O
programa eleva os recursos do incentivo federal para os municípios participantes, que atingirem
melhora no padrão de qualidade no atendimento. O município de Campos dos Goytacazes conta
hoje, com 16 equipes homologadas para o 3° ciclo, encontrando-se supervisionado para avaliação
externa.

DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA
Elencada como moção na Conferência Municipal de Saúde de Campos dos Goytacazes, em 2015,
o Programa de Assistência Odontológica realizou a 2ª Conferência Municipal de Saúde Bucal e teve
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seis eixos que se tornaram importantes para a estruturação da atual administração, como, por
exemplo, reorganização da Atenção Básica, com ampliação de equipes de saúde bucal na Estratégia
Saúde da Família, ampliação e qualificação da Atenção Especializada e assistência na Atenção
Terciária.
O Departamento de Assistência Odontológica Municipal se reorganizou para atender as
demandas existentes, tendo como base os eixos da Conferência. Para tal, implantou o setor de
planejamento, monitoramento e avaliação na saúde bucal e vem realizando ações que visam
ampliar o acesso à saúde bucal, buscando identificar as particularidades de saúde por ciclo de vida:
gestante, bebê, criança, adolescente, adulto e idoso. Tais atividades visam à realização do
planejamento da conduta terapêutica a partir de um olhar ampliado às necessidades do indivíduo
pelo profissional de saúde bucal.
O Departamento de Assistência Odontológica conta, ainda, com os seguintes Programas:
 Clube do Dentinho Saudável que leva educação e promoção em Saúde Bucal às escolas e
creches municipais de Campos dos Goytacazes, realizando ações de escovação dental
supervisionada, inspeção bucal para avaliar necessidades odontológicas e aplicação de flúor. O
programa, também, oferece atividades de promoção de saúde bucal a outros segmentos da
comunidade como idosos, trabalhadores, moradores de rua, entre outros, com a realização de
eventos.
 Portas Abertas visa inserir a odontologia no serviço de assistência pré-natal, com ampliação do
acesso às gestantes e puérperas ao atendimento individual, integrando ações educativas de saúde
bucal às ações oferecidas nas unidades de saúde. Este programa realiza, também, o
encaminhamento dos recém-nascidos para a “clínica do bebê” visando orientar as mamães sobre
higienização bucal após a amamentação.
 Tratamento Restaurador Atraumático (TRA) que consiste em atendimentos realizados em
ambiente escolar utilizando a técnica TRA. Esta técnica possui alta resolutividade com relativa
simplicidade por utilizar materiais e equipamentos de menor complexidade e redução de custos. A
técnica constitui uma alternativa viável no controle da cárie, promovendo a melhoria de acesso e a
promoção de saúde bucal.
O município de Campos dos Goytacazes conta com uma rede física de Saúde Bucal em 33
Unidades Básicas de Saúde; 07 unidades pré-hospitalares; em 11 escolas; em 25 Unidades Básicas
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de Saúde da Família; nas Unidades de Terapia Intensiva do Hospital Geral de Guarus e do Hospital
Ferreira Machado; no serviço de Bucomaxilofacial do Hospital Ferreira Machado; no Centro de
Assistência Odontológica a Pacientes com Necessidades Especiais (CAOPE); no Centro de
Reabilitação de Anomalias Congênitas da Face (CRACF); no Departamento Geral de Ações
Socioeducativas (DEGASE) para atendimento aos adolescentes em conflito com a lei em regime de
internação; no Centro de Recursos Integrados de Atendimento ao Adolescente (CRIAAD) para
atendimento aos adolescentes em conflito com a lei em regime de semiliberdade; no Clube da
Terceira Idade; nos asilos Nossa Senhora do Carmo e Monsenhor Severino; no Centro Dia; no
Centro de Referência e Tratamento da Mulher (CRTM); no Centro de Referência e Tratamento a
Criança e ao Adolescente II (CRTCA 2); na Associação Irmãos da Solidariedade para pacientes
portadores de HIV/AIDS e Centro de Especialidades Odontológica Municipal (CEOM) que conta com
as especialidades de Endodontia, Periodontia, Ortodontia, Cirurgia Bucomaxilofacial , Prótese,
Odontopediatria, Estomatologia e Radiologia.

Produção Odontológica por Unidade - 2016
Unidade
CAOPE (Centro de Atendimento Odontológico a Pacientes Especiais)
Centro de Referência e Tratamento da Criança e do Adolescente II
Centro de Referência e Tratamento da Mulher
Centro de Saúde de Guarus Dr. Henrique de Souza Oliveira
Centro Dia
Clube do Dentinho Saudável
Clube da Terceira Idade
Centro de Especialidades Odontológicas Municipal
Coordenação de Assistência Odontológica
Escolas
Hospital Escola Álvaro Alvim
Hospital Ferreira Machado
Santa Casa de Misericórdia de Campos
Unidades Básicas de Saúde
Unidades Pré Hospitalares

Total
3.493
2.896
86
5.017
2.727
20.426
263
12.135
13.149
20.898
464
93
330
69.048
51.131
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PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DOMICILIAR - PAD/MELHOR EM CASA
O principal objetivo do Programa de Assistência Domiciliar (PAD), da Secretaria Municipal de
Saúde é a desospitalização. O programa atende vários pacientes em sua própria residência, pois,
não precisam, necessariamente, ficar internados em hospitais. O intuito é humanizar o
atendimento em saúde e interromper o ciclo de reinternações frequentes em pacientes com
patologias crônicas. Para ter acesso ao serviço, às pessoas devem apresentar um quadro clínico que
não recomende internação hospitalar via laudo médico. Alguns cadeirantes, por exemplo, podem
buscar atendimento ambulatorial nas UBSs e hospitais, e não necessariamente necessitam dos
serviços do PAD. O encaminhamento é sempre feito pelos profissionais das unidades de saúde.
A equipe do Programa é composta por pediatra, clínico geral, assistente social, enfermeiro,
fonoaudióloga, fisioterapeuta, nutricionista, técnico de enfermagem e auxiliar de enfermagem.
Portadores de doenças crônico-degenerativas com incapacidade física permanente ou provisória,
ou portadores de doenças agudas que também levam à incapacidade física permanente ou
provisória, são alguns dos pacientes assistidos.
O serviço de HOME CARE é uma das vertentes do PAD, sendo destinado aos pacientes graves,
de alta complexidade, que necessitam de mais recursos, como aspiração mecânica. No entanto, os
serviços não isentam a participação do familiar junto à equipe técnica, conforme critérios do
Ministério da Saúde.
A cidade possui 04 Equipes Multiprofissionais de Atenção Domiciliar (EMAD) e 02 Equipes
Multiprofissionais de Apoio (EMAP). Essas equipes realizam o atendimento aos pacientes vindos
dos serviços de urgência e emergência, serviços hospitalares, oriundos da Atenção Básica.
07 - EQUIPE ATENÇÃO DOMICILIAR - GRUPO 1
IBGE

MUNICÍPIO

EMAD

330100

CAMPOS DOS GOYTACAZES
TOTAL

04
04

EMAP EMAD2
02
02

0
0

ECD
0
0

Fonte: http://cnes2.datasus.gov.br/Lista_Tot_Equipes.asp
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CONSULTÓRIO NA RUA
Dentro dos novos dispositivos da Saúde Mental, a Atenção Básica da Secretaria Municipal de
Saúde implantou o Consultório na Rua, que é uma proposta que procura ampliar o acesso da
população de rua e ofertar, de maneira mais oportuna, atenção integral à saúde, por meio das
equipes e serviços da atenção básica, incluindo a busca ativa e o cuidado aos usuários de álcool,
crack e outras drogas. O serviço funciona como um consultório itinerante de atenção à saúde, para
atendimento a populações em situação de rua, o dispositivo visa garantir atendimento de baixa
complexidade a esse grupo populacional.
As ações acontecem duas vezes na semana, em parceria com os Centros de Atenção
Psicossocial (CAPS), Serviço de Abordagem Social do Centro de Referência Especializado para
População em Situação de Rua (CentroPop), e a Unidade Básica de Saúde do Servidor, no Centro da
cidade, para onde os pacientes são encaminhados, quando necessário, de modo a garantir a
continuidade do tratamento de forma adequada.
Dados da Vigilância em Saúde e da Vigilância Socioassistencial apontam que aproximadamente
90% das pessoas em situação de rua são usuárias de drogas.

REQUALIFICA UBS
O Programa de Requalificação das Unidades Básicas de Saúde, do governo federal, pretende
melhorar as unidades de saúde já existentes e possibilitar a construção de novas unidades para
ampliar o atendimento à população por meio do Sistema Único de Saúde (SUS).
Com a criação do Sistema de Monitoramento de Obras (SISMOB), o Ministério da Saúde passou
a disponibilizar as orientações mínimas necessárias à elaboração do projeto básico de arquitetura,
visando à qualidade e padronização das obras. As orientações estão baseadas em normativas já
vigentes de órgãos como Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) e Associação Brasileira
de Normas Técnicas (ABNT).
Através deste programa e de Emendas Parlamentares, a Secretaria Municipal de Saúde deu
andamento a 13 obras de construção de novas Unidades Básicas de Saúde, 02 obras de ampliação
de Unidades Básicas de Saúde e 27 reformas de Unidades Básicas de Saúde. No ano de 2016, foram
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entregues 02 unidades básicas de saúde novas e o município foi contemplado com recursos
federais para ampliar mais 07 Unidades Básicas de Saúde.
Estas obras vêm ao encontro das políticas de humanização do atendimento no Sistema Único de
Saúde.

PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INTEGRAL À SAÚDE DA MULHER- PAISM
O PAISM tem a função de gerenciar programas como o de Humanização de Assistência ao PréNatal, Parto e Pós-Parto; Programa de Estímulo ao Aleitamento Materno; Prevenção da Gravidez na
Adolescência; Prevenção e Diagnóstico Precoce do Câncer de Mama e Colo Uterino; Planejamento
Familiar; Assistência ao Climatério; Assistência em Ginecologia Geral; Mastologia e Urgência
Ginecológica. Também gerencia todas as ações referentes ao Centro de Referência e Tratamento da
Mulher (CRTM), cabendo ao programa o repasse das notificações ao Ministério da Saúde e todos os
dados coletados dos Sistemas de Informação (SISPRENATAL, SISMAMA e SISCOLO) e o CIM (Centro
de Infertilidade de Medicina Fetal Norte Fluminense).
Em parceria com o Governo Federal, a Secretaria Municipal de Saúde de Campos dos
Goytacazes está implantando a Rede Cegonha, programa brasileiro que garante a organização de
uma rede de cuidados materno-infantil. O objetivo é que a mulher passe a contar com assistência
integral à saúde desde a confirmação da gravidez e até o segundo ano de vida do filho e com a
oportunidade de ser acompanhada por familiares, visando ainda à redução da mortalidade
maternal e neonatal com a diminuição de parto cesáreo, aumento das consultas de pré-natal e
melhoria do acolhimento e resolutividade nas maternidades.

PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE
O Programa visa realizar ações de promoção da saúde e prevenção de doenças e agravos
visando formar cidadãos mais conscientes e informados sobre o autocuidado em saúde. Além desta
proposta, desenvolve ações de assistência à saúde dos educandos.
O Programa atua com equipe multidisciplinar e suas ações compreendem consultas médicas,
palestras educativas focando nos temas educação e saúde (tabagismo, álcool, alimentação
saudável, cultura de paz e DST/AIDS); avaliação antropométrica (peso, altura e avaliação do IMC);
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avaliação da saúde bucal; avaliação da acuidade visual; avaliação auditiva; atualização do calendário
vacinal; orientação aos docentes quanto à saúde auditiva; aferição de pressão, controle do índice
glicêmico, atendimento médico e odontológico, distribuição de medicamentos, vacinação
(atualização do cartão de vacina) entre outras atividades nas unidades escolares.

COORDENAÇÃO DE SAÚDE MENTAL
Em Campos dos Goytacazes, os portadores de transtornos mentais e usuários de droga contam
com vários dispositivos que estão promovendo a reinserção social. Uma delas é a Unidade de
Acolhimento Infanto-Juvenil (UAI) que atende crianças e adolescentes no combate às drogas. Ela
integra a Rede de Atenção Psicossocial (RAPS) e o Plano Emergencial de Enfrentamento ao Crack e
outras Drogas. Além disso, o município transformou o CAPS AD (Centro de Atendimento
Psicossocial/Álcool e Drogas Dr. Ari Viana) para CAPS AD III, que conta com atendimento a pessoas
portadoras de transtornos mentais decorrentes do uso abusivo de substâncias psicoativas.
O Pronto Socorro Psiquiátrico (PU) da Saldanha Marinho oferece atendimento à pacientes em
crise. O Centro de Atendimento Psicossocial Dr. Romeu Casarsa (CAPS III) garante atendimento
diurno e noturno (24 horas) a adultos com transtornos severos e persistentes. As crianças e
adolescentes com transtornos mentais são atendidos, diariamente, no CAPS I (Centro de
Atendimento Psicossocial Infantil Dr. João Castelo Branco).
Temos ainda o Centro de Atendimento Psicossocial Dr. João Batista de Araújo Gomes (CAPS II),
que faz atendimento diurno de adultos com transtorno mental severo e persistente. Na Unidade
Pré-Hospitalar (UPH) São José, também, é oferecido atendimento psiquiátrico ambulatorial.
Além disso, a Unidade de Acolhimento Adulto (UAA) está pactuada no plano de ação da RAPS e
deverá ser iniciado o seu estudo para o processo de implantação. Esta unidade visa oferecer
atendimento na modalidade de acolhimento transitório para adultos com necessidades
decorrentes do uso abusivo de álcool e outras drogas.
O atendimento em Saúde Mental é desburocratizado e espontâneo, priorizando o atendimento
com “Portas Abertas”. O protocolo de atendimento depende da necessidade apresentada pelo
paciente, buscando a prestação de um atendimento que respeite a subjetividade do indivíduo. A
construção do Projeto Terapêutico é feita de maneira singular, com efetiva participação do
paciente e seus familiares.
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O Município de Campos dos Goytacazes conta com uma Residência Terapêutica para a Saúde
Mental que tem como objetivo proporcionar atendimento residencial para pacientes egressos de
instituições de longa permanência. O município já se encontra em vias de implantação da segunda
Residência Terapêutica devido ao grande número de pacientes residentes em nosocômios
especializados em Saúde Mental. Os Centros de Assistência Psicossocial que compõem a rede
municipal de Saúde Mental realizaram, cerca de 25.322 procedimentos no ano de 2016.

DEPARTAMENTO DE FISIOTERAPIA
O Departamento de Fisioterapia da Secretaria Municipal de Saúde oferece o serviço de
fisioterapia em diversas Unidades Básicas de Saúde (UBS), oferecendo o serviço de fisioterapia
ambulatorial em bairros e distritos espalhados pela cidade. Além delas, o Serviço de Fisioterapia
está contratualizado junto aos prestadores de serviços como Hospital Santa Casa de Misericórdia,
Hospital Plantadores de Cana, Hospital Escola Álvaro Alvim e outras instituições visando o
atendimento aos casos mais complexos.
O Serviço de Fisioterapia está presente em 26 unidades de saúde (básicas e pré-hospitalares) e
em 10 programas especiais como o Programa Municipal de Controle do Tabagismo, o de Prevenção
à Asma e Rinite (PROAPAR), Núcleos da Terceira Idade e o Programa de Assistência Domiciliar
(PAD).
A Secretaria Municipal de Saúde conta, ainda, com o Centro de Referência em Tratamento de
Lesões por Esforços Repetitivos e Distúrbios Osteomusculares Relacionados ao Trabalho
(CRELER/DORT), que funciona no Centro de Referência em Saúde do Trabalhador do Norte
Fluminense (CEREST) e dispõe de aparelhos de eletrotermofototerapia, como os aparelhos de
ultrassom, de laser, de eletroestimulação e de infravermelho.

Produção Fisioterapia por Unidade - 2016
Unidade
Associação Filantrópica Nova Esperança
CARD – Centro de Regeneração Dérmica
CEREST - Centro de Referência em Saúde do Trabalhador
Centro Dia

Total
48.661
10.877
53
315
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Centro de Referência e Tratamento da Mulher
Centro de Saúde de Guarus Dr. Henrique de Souza Oliveira
Clube da Terceira Idade
Colônia de Fériasda Terceira Idade
Fisioterapia Santa Maria
Hospital dos Plantadores de Cana
Hospital Dr. Beda
Hospital Escola Álvaro Alvim
Hospital Geral de Guarus
Programa de Assistência ao Paciente com Asma e Rinite
Programa Municipal de Controle do Tabagismo
Santa Casa de Misericórdia de Campos
Sociedade Portuguesa de Beneficência de Campos
Unidade Básica de Saúde Baleeira
Unidade Básica de Saúde Cantinho da Saúde
Unidade Básica de Saúde Carvão
Unidade Básica de Saúde Conselheiro Josino
Unidade Básica de Saúde da Família Dores de Macabu
Unidade Básica de Saúde da Família Parque Prazeres
Unidade Básica de Saúde da Família São Martinho
Unidade Básica de Saúde Dr. Jamil Ábido
Unidade Básica de Saúde Novo Mundo
Unidade Básica de Saúde Penha
Unidade Básica de Saúde Santos Dumont
Total

114
3.400
1.545
3.074
19.879
45.052
280
51.875
309
121
1.568
11.859
180
872
2.213
1.876
838
95
1.279
142
636
916
1.042
397
209.468

PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DO IDOSO
Segundo o IBGE, a população idosa brasileira é composta por 23 milhões de pessoas,
totalizando 11,8% da população total do país. A expectativa de vida, para ambos os sexos,
aumentou para 74 anos, sendo 77,7 anos para a mulher e 70,6 para o homem. Esse crescimento
representa uma importante conquista social e resulta da melhoria das condições de vida. O perfil
epidemiológico da população idosa é caracterizado pelo predomínio das condições crônicas,
prevalência de elevada morbimortalidade por condições agudas decorrentes de causas externas e
agudizações de condições crônicas. A maioria dos idosos é portadora de doenças ou disfunções
orgânicas, mas cabe destacar que esse quadro não significa necessariamente limitação de suas
atividades, restrição da participação social ou do desempenho do seu papel social.
Em 2006, o Ministério da Saúde reformulou a Política Nacional de Saúde do Idoso, a partir de
amplo debate e lançou a Portaria nº 2.528 de 2006 que aprova a Política Nacional de Saúde da
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Pessoa Idosa. Essa política tem como principais diretrizes: envelhecimento ativo e saudável,
atenção integral e integrada à saúde da pessoa idosa, estímulo às ações intersetoriais, além do
fortalecimento do controle social, garantia de orçamento, incentivo a estudos e pesquisas dentre
outras.
A Secretaria Municipal de Saúde conta com o Programa de Assistência à Saúde do Idoso e
mantém em funcionamento os Clubes da Terceira Idade, a Colônia de Férias de Farol de São Thomé
e o Centro de Doença de Alzheimer e Parkinson (CDPA), onde oferece atendimento básico e
especializado visando a melhoria da qualidade de vida da população idosa, que conta com os
serviços de endocrinologia, angiologia, cardiologia, clínica médica, geriatria, urologia, ginecologia,
dermatologia, reumatologia, ortopedia, psicologia, odontologia e fisioterapia, além de possuir uma
equipe composta por técnicos de enfermagem para a ministração de medicamentos, auxílio na
higienização nos indivíduos semidependentes, que necessitam de cuidados e de apoio. Conta, ainda,
com a oferta de serviços diários do Centro Dia.
Além de várias ações, o Programa realizou a distribuição da caderneta do Idoso que contém
informações sobre a saúde do idoso, uso de medicamentos, questões clínicas, queda de
funcionalidade e outros dados importantes.

PROGRAMA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - PAISCA
Este Programa estabelece as prioridades para a saúde da população infantil, promovendo uma
interface com diversas políticas sociais e iniciativas, a fim de melhorar a qualidade de vida e
garantir os direitos da criança e sua família. Atua em questões relativas ao nascimento saudável,
aleitamento materno e alimentação saudável, crescimento e desenvolvimento, prevenção da
violência e promoção da cultura da paz, cuidado à criança doente, e à vigilância da mortalidade
infantil e fetal.
O município de Campos dos Goytacazes conta com 02 Centros de Referência e Tratamento para
atendimentos multidisciplinares à criança e ao adolescente.
Dentre as atividades, realiza atendimento aos recém-nascidos através do Programa NASCER EM
CAMPOS, que faz atendimento com equipe de enfermeiros nas maternidades dos hospitais públicos
e privados, atuando com vacinação contra BCG e Hepatite B, de domingo a domingo; orientações
diversas, distribuição de soro, fraldas, etc.
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As principais ações do Programa são:


Acolhimento Mãe-Pai-Bebê após a alta da maternidade;



Triagem neonatal (Teste do Pezinho e da Orelhinha, por exemplo);



Ações de promoção, proteção e apoio ao aleitamento materno e alimentação saudável;



Acompanhamento do crescimento e desenvolvimento;



Prevenção da anemia por deficiência de ferro;



Atenção Integrada às Doenças Prevalentes na Infância (AIDPI);



Acompanhamento de crianças com doença falciforme; etc.

PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA À PACIENTES COM ASMA E RINITE - PROAPAR
Oferece atendimento visando reduzir as taxas de hospitalização, com tendência à redução da
mortalidade hospitalar por asma, melhorando a qualidade de vida das pessoas com asma e rinite. O
atendimento é feito, preferencialmente, mas não de forma exclusiva, aos pacientes encaminhados
pelo Centro de Referência e Tratamento da Criança e Adolescente (CRTCA) e pelos hospitais. O
programa atende a crianças na faixa etária de 0 a 14 anos, se estendendo até 19 anos em alguns
casos. São feitos aproximadamente 400 atendimentos/mês. Possui uma equipe multiprofissional
composta por técnico de enfermagem, fisioterapeuta, assistente social, enfermeiro, farmacêutico,
médico e psicólogo.

SERVIÇO DE NUTRIÇÃO
No município de Campos dos Goytacazes, a Gerência de Nutrição mantém o serviço de alergia e
intolerância alimentar para crianças munícipes. O mesmo tem como objetivo, diagnosticar, tratar e
acompanhar quadros de alergia, intolerância alimentar e enteropatias, padronizando e otimizando
o fornecimento de fórmulas infantis especiais. O serviço é composto por equipe multidisciplinar.
A Gerência de nutrição realiza o fornecimento de suplementos nutricionais específicos à
pacientes adultos, como acamados com úlcera de decúbito, com sonda nasoenteral ou
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gastrostomia, com doença de Crown, em tratamento oncológico e em risco nutricional e outros.
São distribuídos, aproximadamente, 15 mil latas de leites especiais por mês.
Vale ressaltar que foi realizado um recadastramento do serviço de alergia e intolerância
alimentar, ocasionando uma redução no quadro de pacientes atendidos. Foi, também, implantado
um fluxo do serviço para melhor orientação no programa.
O serviço conta, ainda, com a participação no Programa Nacional de Suplementação de Ferro,
que é uma estratégia voltada para controle e redução da anemia por deficiência de ferro no país e o
Programa Nacional de Suplementação de Vitamina A.
A Gerência de Nutrição faz o acompanhamento das condicionalidades, na área da saúde, do
Programa Bolsa Família nas famílias com crianças entre 0 a 6 anos e famílias com mulheres entre 14
a 44 anos, priorizando neste grupo, as gestantes. O acompanhamento ocorre semestralmente.
Após a implantação do novo fluxograma, foi feito um recadastramento no Programa de Alergia
Alimentar, gerando os seguintes resultados.
 Número total de inscritos: 422
 Número total de recadastrados: 243
 Baixa voluntária: 04
 Número de beneficiários com documentação pendente: 29

Números de consultas do Programa de Alergia Alimentar - 2017

Consultas

Faltas

Consultas

Faltas

Consultas

Faltas

Total

Faltas

Abril

Consultas

Março

Faltas

Nutricionista
Médica

Fevereiro

Consultas

Janeiro

53
88

13
18

55
63

22
30

58
142

21
55

49
128

27
27

215
421

83
130
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ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
A Assistência Farmacêutica é um conjunto de ações voltadas à promoção, proteção e
recuperação da saúde, tanto individual como coletiva, tendo o medicamento como insumo
essencial, visando o acesso e o seu uso racional. Esse conjunto envolve a pesquisa, o
desenvolvimento e a produção de medicamentos e insumos, bem como a sua seleção,
programação, aquisição, distribuição, dispensação, garantia da qualidade dos produtos e serviços,
acompanhamento e avaliação de sua utilização, na perspectiva da obtenção de resultados
concretos e da melhoria da qualidade de vida da população.
A Assistência Farmacêutica na Atenção Básica é financiada pelo Ministério da Saúde, Secretarias
Estaduais de Saúde e Secretarias Municipais de Saúde e os recursos devem se aplicados no custeio
dos medicamentos destinados aos agravos prevalentes e prioritários da Atenção Primária, de
acordo com a Portaria n°4.217, de 29 de dezembro de 2010.
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A cidade disponibiliza 250 itens através da relação municipal de medicamentos – REMUME,
visando à padronização, utilização racional e otimização dos medicamentos oferecidos e dos
recursos utilizados. Esta relação é reavaliada, bianual, por vários profissionais e acompanhando,
também, a RENAME – relação nacional de medicamentos. Além de dispensar medicamentos
básicos e estratégicos, atende, ainda, aos processos administrativos municipais, processos
administrativos estaduais e aos processos judiciais. Os processos administrativos municipais são
abertos, somente, quando o medicamento requerido não é ofertado (padronizado) pelo Município
nem pelo Estado. Já os processos administrativos estaduais são abertos para o fornecimento de
medicamentos de dispensação específica e de responsabilidade da esfera governamental. Muitas
vezes, quando o governo estadual não repassa estes medicamentos, o seu fornecimento passa a ser
responsabilidade municipal, ocasionado diversas demandas judiciais ou processos administrativos
locais.
A atual Remume utilizada na Secretaria Municipal de Saúde de Campos dos Goytacazes foi
reavaliada e publicada em 2014 e contém um total de 184 itens da farmácia básica e 66 itens de
medicamentos de processo administrativo.
Vale Ressaltar que a Remume padronizada em vigência, além de conter itens que oneram
orçamento municipal, ela não atende, hoje, a realidade do município e recebeu diversas críticas do
Departamento Nacional de Auditoria do Sistema Único de Saúde (DENASUS) durante visita técnica
ocorrida em 2016. Então, para melhor adequação o Departamento de Assistência Farmacêutica
está reavaliando a listagem que deverá conter entre 140 e 150 itens e será publicada até o final de
2017.
A Secretaria Municipal de Saúde possui um almoxarifado central de medicamentos, o qual fica
sob a responsabilidade da unidade de assistência farmacêutica, o armazenamento e a distribuição
de medicamentos e materiais, correlatos ou insumos. Também, foram redimensionadas as
unidades de saúde responsáveis pela distribuição de medicamentos comuns e especiais visando o
racionamento eficaz e o controle da validade, evitando desperdícios e realizando solicitações de
compra dentro da realidade vivida no município.
O almoxarifado exerce atividades operacionais e de planejamento, tais como:
 Receber os produtos comprados;
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 Realizar os lançamentos de entrada por meio de sistema informatizado e armazenar os
produtos;
 Receber requisições das unidades e promover a distribuição;
 Realizar a gestão de estoques;
 Conservar os medicamentos em condições seguras preservando a qualidade;
 Realizar levantamentos periódicos dos estoques e elaborar relatórios gerenciais.

A Assistência Farmacêutica Municipal realiza, também, diversos eventos de promoção de saúde
com orientações nutricionais, aferição de pressão arterial e nível de glicemia e várias atividades em
parceria com os demais programas da Secretaria Municipal de Saúde de Campos dos Goytacazes.

SERVIÇO DE FERTILIZAÇÃO
No município de Campos dos Goytacazes, o tratamento de infertilidade é todo custeado com
recursos próprios, por meio da Gestão Plena de Saúde, através de convênio da Secretaria Municipal
de Saúde com o Hospital Escola Álvaro Alvim.
Além disso, o Centro de Infertilidade e Medicina Fetal do Norte Fluminense, que fica no
Hospital Escola Álvaro Alvim (onde são realizados os tratamentos), foi criado com apoio do Fundo
de Desenvolvimento de Campos (FUNDECAM), que investiu cerca de R$ 900 mil no projeto.
A técnica está trazendo esperanças, novamente, aos casais e dispensa o uso de laboratório,
pois, por meio da própria paciente, há o cultivo dos embriões antes de transferi-los ao útero. O
método é mais simples, mais natural, mais barato e com resultados idênticos ao tratamento
convencional (injeção intracitoplasmática de espermatozóides - ICSI), que, também, continua sendo
utilizado no município.
O método acontece por estímulo natural ou moderado, usando quantidades menores de
medicamento e de hormônios de fertilidade, inferiores às usadas em FIV tradicional, com
inseminação intravaginal de esperma e óvulos. Os óvulos da mulher são combinados com o
esperma no INVO, um pequeno dispositivo, que depois é lacrado e colocado na cavidade vaginal da
mulher para inseminar durante três dias. Com isso, menos embriões são gerados, evitando o
congelamento.
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Em novembro de 2013, através de um certificado emitido pela Vigilância Sanitária Estadual, o
Centro de Infertilidade tornou-se o primeiro banco de óvulos do interior do Rio de Janeiro.
Por lei, a doação de óvulos deve ser anônima, sem fins lucrativos e a mulher deve ter ainda a
autorização do cônjuge, passar por vários exames e ter menos de 35 anos. Geralmente, as doadoras
são as que fazem o tratamento no CIMF. Os óvulos que sobravam eram descartados, pois segurar
material dos outros é crime. Agora tem a autorização para doar.
Já para receber, a mulher deve ter menos de 50 anos, ter autorização do cônjuge e passar por
exames.
A Rede Cegonha Municipal, em seu plano de ação apresentado e aprovado no Conselho
Municipal de Saúde em 2017, inclui o Serviço de Fertilidade do Hospital Escola Álvaro Alvim por
solicitação dos Conselheiros devido à importância do serviço para comunidade.

CIRURGIA BARIÁTRICA
A obesidade gera várias doenças ao longo do tempo, como a apneia do sono, coronariopatia,
hérnia de disco, depressão, diabetes e hipertensão. Pensando nisso, Campos dos Goytacazes
passou a oferecer gratuitamente, com recursos provenientes dos royalties do petróleo, o serviço de
cirurgia bariátrica com o que há de mais moderno, a técnica videolaparoscópica, técnica esta que é
minimamente invasiva que permite uma recuperação mais rápida diferente dos outros hospitais do
SUS que fazem a cirurgia aberta. No momento, este serviço encontra-se em processo de
contratualização com unidades prestadoras.
O Hospital Escola Álvaro Alvim e a Sociedade Portuguesa de Beneficência de Campos
encontram-se em processo de habilitação do serviço de cirurgia bariátrica via Secretaria Estadual
de Saúde/Ministério da Saúde e em discussão com a Secretaria Municipal de Saúde de Campos dos
Goytacazes para organização dos serviços e ações de saúde para o indivíduo portador de sobrepeso
e obesidade, visando à prevenção e o tratamento dos pacientes acometidos por esta enfermidade.

EMERGÊNCIA EM CASA– 192
Em dezembro de 2009, a Emergência em Casa entrou em funcionamento, visando como
prioridade, atender e resolver o problema de saúde do paciente, de urgência e emergência, em
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casa, encaminhando para os hospitais e unidades de saúde, apenas os casos que não são possíveis
de serem resolvidos por completo.
O programa possui ambulância de alta complexidade, do tipo UTI, que garante o atendimento
de qualidade e diferenciado aos casos mais graves e conta com uma Central de Regulação da
Emergência em Casa em prédio anexo ao Hospital Geral de Guarus (HGG). O Serviço Emergência em
Casa realizou no ano de 2016, cerca de, 35.178 procedimentos.
O serviço realiza três tipos de atendimento:
 Ambulâncias UTI, que vão com médicos a bordo e atendem em casos de urgência e emergência,
com risco de vida;
 Ambulâncias de suporte básico, que vão com uma equipe de enfermagem a bordo, para
atender a casos moderados e leves, sendo também utilizadas para casos que precisam ser cuidados
no hospital, como fraturas;
 Ambulâncias de transporte sanitário, chamadas de “ambulâncias de bairro”, que normalmente
fazem o transporte de pacientes que precisam de cuidados, como curativos, fisioterapia e exames
especializados.

PROGRAMA DE APOIO À PESSOA OSTOMIZADA E HEMODIALIZADA
Visa promover a valorização e o desenvolvimento das potencialidades dos usuários, para
enfrentar a nova vida, e minimizar os desconfortos causados pelas enfermidades. Proporciona
assistência aos pacientes usuários de sonda e cateteres (incontinentes urinários) e pacientes que
foram submetidos a ostomias intestinais, intervenções cirúrgicas com a finalidade de eliminar os
dejetos do organismo, como a colostomia, com implantação de uma espécie de bolsa coletora de
fezes. Oferece, também, atendimento a pacientes portadores de neoplasia. O Serviço de
Assistência ao Paciente Ostomizado e Hemodializado realizou no ano de 2016, cerca de 19.815
procedimentos entre consultas, exames, entrega de insumos e outros.
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PROGRAMA DE COMBATE A DOENÇAS CRÔNICAS NÃO TRANSMISSÍVEIS - HIPERDIA
O Programa de Combate às Doenças Crônicas Não Transmissíveis (Hiperdia) visa identificar,
precocemente, os casos de pacientes hipertensos e diabéticos, a fim de reduzir a morbimortalidade
associada a essas doenças, evitando as complicações mais frequentes, como infarto agudo do
miocárdio, acidente vascular cerebral, insuficiência renal crônica, insuficiência cardíaca,
amputações de pés e pernas, cegueira definitiva, abortos e morte perinatais.
As ações estão voltadas para aumento da prevenção, detecção, tratamento e controle, no
âmbito da atenção básica do Sistema Único de Saúde (SUS). Por meio do Hiperdia, o município,
também, garante a distribuição de insulinas, fitas e lancetas para pacientes insulinodependentes.
Ainda oferece trabalho itinerante de orientação, prevenção e busca ativa de pessoas nos polos
de referência inseridos em Unidades de Saúde e, também, em ações extramuros. Em geral, as
unidades dispõem de médico cardiologista, endocrinologista e nefrologista. O Centro de Referência
e Tratamento de Lesões Cutâneas e Pé Diabético oferece também, atendimento especial aos
pacientes com lesão. A equipe é composta por endocrinologista, cirurgião vascular, ortopedista,
clínico geral, nutricionista, podólogo, assistente social, enfermeiros e técnicos em enfermagem.
Os Serviços de Lesões Cutâneas e Pé Diabético são oferecidos, também, nas unidades
contratualizadas como Hospital Santa Casa de Misericórdia de Campos e o Centro de Regeneração
Dérmica (CARD).

PROGRAMA MUNICIPAL DE CONTROLE DA HANSENÍASE
Atualmente, o regimento do Ministério da Saúde utiliza as Diretrizes para Vigilância,
Atenção e Eliminação da Hanseníase como Problema de Saúde Pública, que prevê todas as
atividades em relação à doença.
A Cidade dispõe de um Centro de Referência Regional, atendendo inclusive, pacientes de outros
municípios. Desenvolve ações que visam orientar os diferentes níveis de complexidade dos serviços
de saúde, de acordo com os princípios do Sistema Único de Saúde (SUS), fortalecendo as ações de
Vigilância Epidemiológica da hanseníase na busca de casos novos, de abandono e de contatos na
promoção da saúde com base na Educação em Saúde na comunidade. Orienta profissionais das
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Unidades Básicas de Saúde para que sejam capacitadas a evidenciar a doença, tratando-a na
própria unidade, de modo a encaminhar apenas os casos graves para o Centro de Referência.
O acolhimento do usuário ocorre por demanda espontânea (sem necessidade de
encaminhamento da UBS) ou por referência de outro profissional da saúde da nossa região. Após a
confirmação do diagnóstico de hanseníase realizado pelos médicos ou enfermeira do programa, o
usuário é atendido pela assistente social e psicóloga. Seu retorno às consultas é agendado de
acordo com o esquema terapêutico ou dependente das necessidades individuais de cada usuário.
Em consonância ao protocolo de atendimento do Ministério da Saúde, por ser uma doença
transmissível, os familiares dos pacientes diagnosticados são convidados a comparecer ao
programa para avaliação dermatológica na busca de sinais precoces da doença. O Programa
Municipal de Combate a Hanseníase realizou no ano de 2016, cerca de 3.027 procedimentos.

PROGRAMA MUNICIPAL DE CONTROLE DA TUBERCULOSE
A erradicação da tuberculose é definida como meta prioritária do Ministério da Saúde, que
estabelece diretrizes para as ações e fixa metas pactuadas pelos municípios.
A Cidade dispõe de um Centro de Referência Regional, atendendo inclusive, pacientes de outros
municípios. Desenvolve ações que visam orientar os diferentes níveis de complexidade dos serviços
de saúde, de acordo com os princípios do Sistema Único de Saúde (SUS), fortalecendo as ações de
Vigilância Epidemiológica da tuberculose na busca de casos novos, de abandono e de contatos na
promoção da saúde com base na Educação em Saúde na comunidade.
O acolhimento do usuário ocorre por demanda espontânea (sem necessidade de
encaminhamento da UBS) ou por referência de outro profissional da saúde da nossa região. Após a
confirmação do diagnóstico de tuberculose realizado pelos médicos ou enfermeira do programa, o
usuário é atendido pela assistente social e psicóloga. Seu retorno às consultas é agendado de
acordo com o esquema terapêutico ou dependente das necessidades individuais de cada usuário.
Em consonância ao protocolo de atendimento do Ministério da Saúde, por ser uma doença
transmissível, os familiares dos pacientes diagnosticados são convidados a comparecer ao
programa para avaliação e encaminhamento para tratamento. O Programa Municipal de Combate a
Tuberculose, no ano de 2016, cerca de 6.378 procedimentos.
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PROGRAMA MUNICIPAL DST/AIDS E HEPATITES VIRAIS
O Programa Municipal DST/AIDS e Hepatites virais têm cadastrados 3.587 (três mil quinhentos e
oitenta e sete) usuários com HIV/AIDS. Possui um ambulatório especializado que atende usuários
com diagnóstico de HIV/AIDS, ISTs e Hepatites Virais de Campos dos Goytacazes e municípios
vizinhos como Macaé, Carapebus, São Fidelis, São João da Barra, São Francisco, entre outros.
O Programa realizou, aproximadamente, 4.500 (quatro mil e quinhentas) consultas
especializadas no período de janeiro a abril de 2017. Estas consultas foram realizadas por
assistentes sociais, enfermeiros, farmacêuticos, médicos e psicólogos, além do acompanhamento
dos técnicos de enfermagem e equipe administrativa. O ambulatório oferece atendimento infecto
de adulto e pediátrico, bem como a gestantes.
O Programa Municipal DST/AIDS encontra-se em articulação permanente com a equipe de
Atenção Básica e Vigilância Ambiental através do serviço da DENGUE visando monitorar os
pacientes que apresentarem resultado reativo para HIV. Como, também, na elaboração do Plano de
Ação Anual para Saúde Integral do Adolescente em Conflito com a Lei (PNAISARI) e Plano de Ação
para Saúde do Sistema Prisional (PNAISP).

VIGILÂNCIA EM SAÚDE
A Vigilância em Saúde é caracterizada como um conjunto articulado de ações destinadas a
controlar determinantes, risco e danos à saúde de populações que vivem em determinados
territórios, sob a ótica da integralidade do cuidado, o que inclui tanto a abordagem individual
quanto a coletiva dos problemas de saúde.
Portanto, a Vigilância em Saúde busca contemplar os princípios da integralidade e da atenção,
combinando diversas tecnologias para intervir sobre a realidade da saúde. Para tal, precisamos
superar a visão isolada e fragmentada na formulação das políticas de saúde e na organização das
ações e dos serviços.
Em 2013, foi criada a Diretoria de Vigilância em Saúde, que passou a vigorar no lugar da
Superintendência de Saúde Coletiva e englobam as ações de vigilância epidemiológica, vigilância
ambiental, vigilância sanitária, vigilância da saúde do trabalhador e sistemas de informação de
vigilância em saúde.
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A Diretoria de Vigilância em Saúde realiza os registros dos dados epidemiológicos nos seguintes
Sistemas de Informações:
 Sistema de Informação sobre Nascidos Vivos - SINASC;
 Sistema de Informação sobre Mortalidade - SIM e SIM-Web;
 Sistema de Informação de Agravos de Notificação - SINAN;
 Sistema de Informação do Programa Nacional de Imunizações - SI-PNI;
 Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional – SISVAN.

VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA
A Vigilância Epidemiológica é responsável pelo acompanhamento e monitoramento dos agravos
inusitados e dos agravos de notificação compulsória, que são as doenças de comunicação
obrigatória à Vigilância Epidemiológica.
A Vigilância Epidemiológica atuou no surto de Febre Amarela ocorrida em áreas centrais em
nosso país, vacinando a população em áreas de risco. Vale lembrar que, no Brasil, a febre amarela
apareceu pela primeira vez em Pernambuco, no ano de 1685, onde permaneceu durante 10 anos. A
realização de grandes campanhas de prevenção possibilitou o controle das epidemias, mantendo
um período de silêncio epidemiológico, por cerca de 150 anos, no país. No período de 1980 a 2004,
foram confirmados 662 casos de febre amarela silvestre, com ocorrência de 339 óbitos,
representando uma taxa de letalidade de 51% no período.
O Município de Campos dos Goytacazes, preocupado com suas áreas rurais e por ser uma via de
trânsito interestadual importante para o país, ligando suas extremidades, realizou, antes da
liberação para toda a população pelo Ministério da Saúde, a vacinação dos seus munícipes
principalmente na região do Imbé, com a utilização de postos fixos, equipe volante, vacinação casa
a casa e busca ativa de não vacinados.
Apesar de não haver tido casos suspeitos, nem confirmados, de febre amarela em humanos, a Vigilância
Epidemiológica de Campos dos Goytacazes, aplicou até o dia 17 de abril, 230.868 mil doses da vacina contra
febre amarela.
A vacina foi disponibilizada nos seguintes postos: Unidade Básica de Saúde (UBS) do Parque Eldorado,
UBS Dr. Félix Miranda, UBS do IPS, UBS de Conselheiro Josino, UBS Dr. Jamil Ábido, UBS do Parque Prazeres,
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UBS de Saturnino Braga, UBS do Parque Santa Rosa, UBS de Terra Prometida, UBS de Custodópolis, UPH de
Farol de São Tomé, sede da Secretaria Municipal de Saúde, UBS da Penha, UBS Alair Ferreira, Centro de
Saúde de Guarus, Centro de Referência e Tratamento da Criança e do Adolescente (CRTCA) I e II, e UPH de
Travessão.

VIGILÂNCIA AMBIENTAL
A Vigilância Ambiental tem o propósito de exercer o monitoramento e o controle dos fatores de
risco presentes no meio ambiente que interferem na saúde da população, com o objetivo de
promover a interação entre saúde, meio ambiente e desenvolvimento, incentivando a participação
da população na promoção da saúde e na qualidade de vida. Em Campos esta atividade é exercida
pelo CCZ - Centro de Controle de Zoonoses e Vigilância Ambiental que atua nas áreas de combate a
dengue, combate a roedores, animais peçonhentos, maus tratos de animais, VIGIAGUA, VIGISOLO,
VIGIAR, setor de Informação, Educação e Comunicação (IEC) e outros.
O CCZ atende à demanda espontânea da população, de órgãos públicos federal, estadual e
municipal, empresas ou entidades com ações educativas e com o controle químico. Nas ações
educativas orienta a população quanto às medidas preventivas para o controle de roedores, de
animais peçonhentos, de pombos, de caramujo gigante africano, de morcegos urbanos, de
carrapatos, de pulgas, de piolhos e outros. No controle químico utiliza raticidas para o controle de
roedores e inseticidas e larvicidas no controle do Aedes aegypti.
O Município de Campos dos Goytacazes, por suas características sócio geográficas, está
classificado como município prioritário no Programa Nacional de Controle da Dengue - PNCD. Nesse
sentido, uma constante vigilância associada a ações de prevenção e atenção adequada aos casos
suspeitos deve ser mantida, especialmente nos períodos de alta transmissão.
No Programa Nacional de Controle da Dengue são previstas as visitas bimestrais em, no mínimo,
80% dos imóveis da cidade para eliminar e evitar o surgimento de novos focos do mosquito Aedes
aegypti, pesquisas larvárias para o Levantamento de Índice Rápido para o Aedes aegypti (LIRAa)
com o objetivo de detectar a infestação por localidade e em toda a cidade, visitas a pontos
estratégicos cadastrados, ferros velhos, grandes borracharias, cemitérios, dentre outros e bloqueio
de transmissão dos casos suspeitos de Dengue utilizando UBV Portátil e UBV Pesado “Fumacê”
quando há notificação, visando rápida interrupção da circulação viral e baixa do índice Predial.
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O município de Campos dos Goytacazes conta com um Centro de Referência de Doenças Imunoinfecciosas, que dispõe de consultórios e salas de hidratação e tem parceria com Laboratórios de
Análises Clínicas, que colhem o material para exame de sangue na hora, em casos de urgência,
emitindo o resultado em até 12 horas. O Centro possibilita o diagnóstico mais rápido de casos e
atende pessoas de municípios vizinhos. O serviço possibilita desencadear ações de bloqueio
epidemiológico de forma mais ágil.
Além destas ações preconizadas no Programa Nacional de Controle da Dengue, a Vigilância em
Saúde e o Centro de Controle de Zoonoses realizam ações de busca ativa das notificações de
Dengue, Chikungunya e Zika vírus em todas as Unidades de Saúde do município e de atendimentos
das demandas espontâneas. Os dados são enviados para o Centro de Referência da Dengue (CRD) e
para o Centro de Controle de Zoonoses (CCZ), que dispara as ações de vigilância ambiental à
residência do paciente, intensificando o combate e a prevenção.

VIGILÂNCIA SANITÁRIA
A Lei nº. 8080 de 19 de setembro de 1990 define a Vigilância Sanitária como o conjunto de
ações capazes de eliminar, diminuir ou prevenir riscos e agravos à saúde e de intervir nos
problemas sanitários decorrentes do meio ambiente, da produção e circulação de bens e da
prestação de serviços de interesse da saúde, abrangendo o controle de bens de consumo que,
direta ou indiretamente, se relacionem com a saúde, compreendidas todas as etapas e processos
da produção ao consumo e o controle da prestação de serviços que se relacionam, direta ou
indiretamente, com a saúde, observando-se as regras operacionais do Ministério da Saúde.
As medidas de controle ou a supressão de fatores de risco para a saúde são precedidas de
investigação e avaliação, salvo nas situações de risco iminente ou dano constatado à saúde, à vida
ou à qualidade de vida. As ações e os serviços de Vigilância Sanitária são privativos do servidor
legalmente investido na função de autoridade sanitária, que terá livre acesso aos estabelecimentos
e aos ambientes sujeitos ao controle sanitário. Estas ações podem ser conjuntas com órgãos
municipais, estaduais ou federais.
Além das fiscalizações, compete ao Departamento de Vigilância Sanitária:
 Exercer atividade de Educação/Orientação e Comunicação em Vigilância Sanitária a
estabelecimentos, frentes de trabalho na comunidade e outros;
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 Confeccionar relatórios de inspeção/reinspeção, pareceres técnicos, laudos, ofícios,
memorandos, entre outros;
 Acolher e cadastrar reclamações/demandas;
 Cadastrar e analisar processos de alvará sanitário inicial ou renovação, vistoria prévia, entre
outros;
 Expedir Alvará Sanitário;
 Cadastrar, atualizar e controlar dados e serviços realizados nos estabelecimentos existentes no
município;
 Realizar interdição, apreensão e/ou inutilização de produtos, equipamentos, utensílios e
recipientes;
 Realizar coletas de amostras, atendendo aos programas estaduais e/ou federais, e,
 Auxiliar o cadastro de estabelecimento no CNES - Cadastro Nacional de Estabelecimentos de
Saúde.
No ano de 2016, o Departamento de Vigilância Sanitária atendeu reclamações e demandas
recebidas por telefone, e-mail e pessoalmente. Foram realizados procedimentos entre inspeções e
reinspeções em estabelecimentos de saúde e de interesse à saúde e expedição de alvarás sanitários.

VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR
A Vigilância em Saúde do Trabalhador é composta pelo Programa de Atenção Integral à Saúde
do Trabalhador – PAST e pelo Centro de Referência de Saúde do Trabalhador CEREST, que
detalharemos a seguir:

PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DO TRABALHADOR - PAST
Oferece suporte aos trabalhadores, visando à promoção, prevenção e reabilitação das vítimas
de acidentes/doenças do trabalho. Promove a vigilância das causas desencadeadoras dos agravos à
saúde buscando identificar e estabelecer o nexo causal das mesmas. Através do aprimoramento,
hoje, abriga o Núcleo de Acidentes Biológicos, o Núcleo de Prevenção do Câncer de Pele, o Polo de
Notificações de Acidentes de Trabalho e os ambulatórios com as especializações.
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O programa realiza ações para identificar os riscos, danos e necessidades, condições de vida e
trabalho que determinam as formas de adoecer e morrer dos trabalhadores; notificação dos
acidentes de trabalhos ocorridos no município, determinando assim o serviço de Vigilância em
Saúde do Trabalhador; pesquisa a relação entre o adoecimento e o processo de trabalho nas
práticas da Vigilância.
A Secretaria Municipal de Saúde de Campos dos Goytacazes passa a contar em 2017, com uma
policlínica voltada para o atendimento de seus profissionais e aos servidores municipais oferecendo
consultas e exames de diversas especialidades.

CENTRO DE REFERÊNCIA À SAÚDE DO TRABALHADOR – CEREST
O município conta, ainda, com um Centro de Referência de Saúde do Trabalhador (CEREST) a
nível regional com o intuito de atender as demandas de sua área de abrangência. O CEREST é um
polo regional que atua como apoiador técnico dos programas de saúde do trabalhador dos
municípios da região Norte Fluminense, através de visitas e reuniões mensais acompanhadas por
um técnico do CEREST Estadual. Além disso, promove eventos de capacitação para os profissionais
do Sistema Único de Saúde (SUS), garantindo o fortalecimento da rede de atendimento à saúde do
trabalhador.
O CEREST atua, também, como organizador da referência e contra referência para a rede de
assistência à saúde dos trabalhadores, no âmbito da sua área de abrangência, de apoio matricial
para o desenvolvimento das ações de saúde do trabalhador na atenção primária em saúde, nos
serviços especializados e de urgência e emergência, bem como na promoção e vigilância nos
diversos pontos de atenção da Rede de Atenção à Saúde, atuando como centro articulador e
organizador das ações intra e intersetoriais de saúde do trabalhador, assumindo a retaguarda
técnica especializada para o conjunto de ações e serviços da rede SUS e se tornando polo irradiador
de ações e experiências de vigilância em saúde, de caráter sanitário e de base epidemiológica.
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URGÊNCIA E EMERGÊNCIA
A rede de urgência e emergência do município conta com o Hospital Ferreira Machado,
referência em urgência e emergência regional; Hospital Geral de Guarus; as unidades Préhospitalares de Farol de São Thomé, Travessão, Ururaí, São José, Santo Eduardo, Saldanha Marinho
e Guarus; Emergência em Casa, PU Psiquiátrico que são unidades municipais; UPA estadual;
hospitais particulares como o Hospital Dr. Beda, Hospital da Unimed e os hospitais contratualizados
como Sociedade Portuguesa de Beneficência de Campos, Hospital Plantadores de Cana, Hospital
Escola Álvaro Alvim e Santa Casa de Misericórdia de Campos.
Buscando sempre o acolhimento com classificação de risco e resolutividade, a organização da
Rede de Urgência e Emergência (RUE) tem a finalidade de articular e integrar todos os
equipamentos de saúde com o objetivo de ampliar e qualificar o acesso humanizado e integral aos
usuários em situação de urgência/emergência nos serviços de saúde, de forma ágil e oportuna. Vale
lembrar que a RUE, como rede complexa e que atende a diferentes condições (clínicas, cirúrgicas,
traumatológicas, em saúde mental etc.), é composta por diferentes pontos de atenção, de forma a
dar conta das diversas ações necessárias ao atendimento às situações de urgência.
O município de Campos dos Goytacazes teve seu Componente Hospitalar do Plano de Ação
Regional da Rede de Atenção às Urgências e Emergências do Estado e dos Municípios do Rio de
Janeiro aprovado pela Portaria Ministerial nº 3.037, de 27 de dezembro de 2016, e que, também,
estabeleceu recursos financeiros do Bloco da Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial
e Hospitalar a serem incorporados ao Componente Limite Financeiro da Atenção de Média e Alta
Complexidade Ambulatorial e Hospitalar.
Este foi um importante passo para a consolidação da Rede de Urgência e Emergência de nosso
município, principalmente devido à melhoria do acesso e do financiamento para os serviços, sejam
eles próprios ou contratualizados.
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REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE MUNICIPAL E CONTRATUALIZADA

Descrição

Endereço

UBS Alair Ferreira

Av. Francisco Lamego, s/n - Pq. Vicente Dias.

UBS Alvorada

Rua Alexandre Atie, s/n– Pq. Alvorada.

UBS Baleeira

Rua Conselheiro Thomas Coelho, 450 – Baleeira.

UBS Cambaíba

Rua Principal, s/n – Cambaíba.

UBS Campelo

Rua Principal, 174 - Km 13 -Travessão.

UBS Cantinho da Saúde

Rua Francisco Luiz Rodrigues, 61 – Pq. Julião Nogueira.

Centro de Saúde de Guarus

Av. Bartholomeu Lizandro, 1100 - Jardim Carioca.

UBS Chave do Paraíso

Rua Principal s/n Chave do Paraíso.

UBS Correnteza

Rua Principal, s/n – Correnteza.

UBS Custodópolis

Rua Júlio Armond, 121 – Custodópolis.

UBS Eldorado

Rua Ruth R. Rosário, 200 - Pq. Eldorado.

UBS Espinho

Rua Principal, s/n – Espinho.

UBS Fazendinha

Av. Gilberto Manhães, s/n – Fazendinha.

UBS Felix Miranda

Rua Rio Bonito, 158 – Guarus.

UBS I.P.S.

Rua dos Goytacazes, 1.185 – IPS.

UBS Ibitioca

Rodovia BR 101, s/n – Ibitioca.

UBS Jockey Club

Rua Agnaldo Machado, s/n - Jockey Club.

UBS Lagoa das Pedras

Rua Dois, s/n - Lagoa das Pedras.

UBS Lebret

Rua Municipal, 100 – Pq. Lebret.

UBS Maria Selma

Av. São João da Barra, 45 – Lapa.

UBS Marrecas

Rua Principal s/n – Marrecas.

UBS Mata da Cruz

Rua Augusto de Oliveira, s/n - Mata da Cruz.

UBS Mussurepe

Estrada do Açúcar, 125 – Mussurepe.

UBS Novo Mundo

Av. Carlos Alberto Chebabe, 1.227 – Pq. Novo Mundo.

UBS Palmares

Estrada de Palmares, s/n – Palmares.

UBS Parque Aurora

Av. Machado, 24 – Pq. Aurora.

UBS Patronato São Jose

Avenida Adão Pereira Nunes, 1.287 – Lapa.

UBS Penha

Rua Rossini Quintanilha, s/n – Penha.

UBS Ponta Grossa dos Fidalgos

Rua João Cabral Neto, s/n - Ponta Grossa.

UBS Pq. Guarus

Av. Friburgo, s/n - Pq. Guarus.

UBS Retiro

Estrada Mineiros - Barra do Furado, s/n – Retiro.
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UBS Santa Ana

Rua 2, s/n - Santa Ana.

UBS Santa Helena

Rua General Estilac Leal, s/n - Santa Helena.

UBS Santa Maria

Praça do Sol, s/n - Santa Maria.

UBS Santa Rosa

Rua Juiz Antônio Braga, 11 - Santa Rosa.

UBS Santo Amaro

Rua Domingos P. de Carvalho, s/n - Santo Amaro.

UBS Santos Dumont

Rua Antônio Martins Coutinho, 28 - KM. 8.

UBS Sentinela do Imbé

Caxeta, s/n - Sentinela do Imbé.

UBS Serrinha

BR 101, s/n - KM 120 Serrinha.

UBS Turf Club

Rua Severino Lessa, 01 - Turf Club.

Unidades Pré Hospitalar

Endereço

UPH Farol de São Tome

Av. São Jose, 01 – Farol.

PU Guarus

Rua André Luís, 111 - Jardim Carioca.

PU Saldanha Marinho

Rua Saldanha Marinho, 320 – Centro.

UPH Santo Eduardo

Av. Principal, s/n - Santo Eduardo.

UPH São José

Av. Lourival Martins Beda, s/n – Goitacazes.

UPH Travessão

Av. Antônio Luís da Silveira, s/n - Travessão.

UPH Ururaí

Rua João Irineu da Cruz, 15 - Ururaí.

Hospitais Contratualizados

Endereço

Sociedade Portuguesa de Beneficência

Rua Barão de Miracema, 140 – Centro.

Hospital Álvaro Alvim

Rua Barão da Lagoa Dourada, 409 – Pelinca.

Hospital Plantadores de Cana

Av. Jose Alves de Azevedo, 337 - Parque Rosário.

Santa Casa de Campos

Av. Pelinca, 115 - Parque Tamandaré.

Policlínica
Policlínica do Servidor

Hospitais Próprios
Hospital Geral de Guarus
Hospital Ferreira Machado

Endereço
Rua do Goytacazes, 257 – Centro.

Endereço
Rua Senador Jose Carlos Pereira Pinto, 400 - Parque
Calabouço.
Rua Rocha Leão, 02 - Caju.
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PU psiquiátrico24 Horas
PU Psiquiátrico

UBS 24 Horas

Endereço
Rua Saldanha Marinho, 320 – Centro.

Endereço

Baixa Grande

Estrada do Açúcar, s/n - Baixa Grande.

Morro do Coco

Av. Nilo Peçanha, s/n - Morro do Coco.

Sapucaia

Rua. Principal, s/n - Usina Sapucaia.

Tocos

Rua Jose Pereira das Chagas, s/n – Tocos.

Centros de Referências
Centro de Controle de Zoonoses e
Vigilância Ambiental – CCZ
Centro de Doença de Alzheimer e
Parkinson – CDAP
Centro de Orientação ao Viajante
Centro de Reabilitação de Anomalias
Congênitas da Face – CRACF
Centro de Referência Augusto
Guimarães (CRAG)
Centro de Referência de Doenças
Imuno-infecciosas
Centro de Referência e Tratamento da
Criança e do Adolescente – CRTCA I
Centro de Referência e Tratamento da
Criança e do Adolescente – CRTCA II
Centro de Referência e Tratamento da
Mulher – CRTM
Centro de Referência e Tratamento de
Lesões Cutâneas e Pé Diabético
Centro de Referência em Saúde do
Trabalhador do Norte Fluminense CEREST / NF
Centro de Referência para
Imunobiológicos Especiais- CRIE
Central de Regulação
Núcleo de Controle e Avaliação

Endereço
Av. Presidente Vargas, 180 - Pecuária.
Rua Marechal Deodoro, 90 – Centro.
Rua Voluntários da Pátria, 875– Centro.
Rua Visconde do Itaboraí, 80 – Centro.
Estrada de Santa Rosa, s/n - Pq. Santa Clara.
Av. Dr. Jose Alves de Azevedo, 337 – Centro.
Rua Barão de Miracema, 328 – Centro.
Rua Visconde do Itaboraí, 80 – Centro.
Rua Gil de Góis, 126 – Centro.
Rua Salvador Correa, 146 – Centro.
Rua Dr. Siqueira, 152 – Pelinca.
Rua Voluntários da Pátria, 875– Centro.

Endereço
Rua Voluntários da Pátria, 184– Centro.
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Saúde Mental

Endereço

Ambulatório psiquiátrico na Unidade Pré
Av. Lourival Martins Beda, s/n – Goitacazes.
hospitalar São José
CAPS AD – Dr. Ari Viana
Rua Jose do Patrocínio, 102 – Centro.
CAPS Dr. João Batista de Araújo Gomes

Rua André Luiz, 54 – Jardim Carioca.

CAPS Dr. João Castelo Branco

Rua Jose do Patrocínio, 54 – Centro.

CAPS III Dr. Romeu Casarsa

Rua Baltazar Carneiro, 90 – Centro.

Residência Terapêutica

Rua Saldanha Marinho, 354 – Centro.

Unidade de Acolhimento Infanto Juvenil Rua Sete de Setembro, 238 – Centro.

Saúde do Idoso

Endereço

Centro Dia

Trav. Santo Elias, 42 - Jardim Carioca.

Clube da Terceira Idade – Centro
Clube da Terceira Idade - Conselheiro
Josino
Clube da Terceira Idade - Travessão
Clube da Terceira Idade - Farol de São
Thomé

Rua Rodrigues Peixoto, 91 - Pq. Tamandaré.

Vigilância Sanitária
Fiscalização e Vigilância Sanitária

Hiperdia

Rua Teotônio Ferreira de Araújo, s/n - Conselheiro Josino.
Av. Antônio Luís da Silveira, 457 - Travessão.
Av. Olavo Saldanha, 1274 - Farol de São Thomé.

Endereço
Rua Siqueira Campos, 108- Centro.

Endereço

Polo I: Hospital São José

Av. Lourival Martins Beda, s/n – Goitacazes.

Polo II: Núcleo da terceira Idade

Rua Rodrigues Peixoto, 91 - Pq. Tamandaré.

Polo III: UBS Alair Ferreira

Av. Francisco Lamego, s/n - Pq. Vicente Dias.

Polo IV: Pé Diabético e Lesões Cutâneas

Rua Salvador Correa, Centro.

Polo V: UBS Servidor

Rua do Goytacazes, 257 – Centro.

Polo VI: UBS Jamil Ábido

Av. São Fidelis, s/n - Pq. Santa Helena.

Polo VII: UBS Parque Santa Helena

Rua Aldenor Alves dos Santos, s/n - Pq. Santa Helena.

Polo VIII: UBS da Penha

Rua Rossine Quintanilha, s/n – Penha.

Polo IX: CENTRODIA

Trav. Santo Elias, 42 - Jardim Carioca.

Polo X: UBS Turf Clube

Rua Severino Lessa, 01 – Turfe.

Polo XI: UBS Fazendinha

Av. Dr. Nilton Guaraná, s/n – Fazendinha.
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Polo XII: UBS Baixa Grande
Polo XIII: Núcleo da Terceira Idade Conselheiro Josino
Polo XIV: Núcleo da Terceira Idade –
Travessão
Polo XIV: UBS Novo Mundo

Estrada do Açúcar, s/n- Baixa Grande.
Rua Teotônio Ferreira de Araújo, s/n - Conselheiro Josino.
Av. Antônio Luís da Silveira, 457, Travessão.
Av. Carlos Alberto Chebabe, 1.227 – Pq. Novo Mundo.

PSF

Endereço

UBSF Aldeia

Rua D, s/n - Pq. Aldeia.

UBSF Carvão

Estrada do Carvão, s/n - Carvão.

UBSF Conceição do Imbé

Fazenda Conceição do Imbé - Conceição do Imbé.

UBSF Conselheiro Josino

Rua Teotônio Ferreira de Araújo, s/n - Conselheiro Josino.

UBSF Dores de Macabu

Rua Major João Afonso, 36 - Dores de Macabu.

UBSF Guandu

Rua Margem da Linha – Guandu.

UBSF Jamil Ábido

Av. São Fidelis, s/n - Pecuária.

UBSF Lagamar

Av. Olavo Saldanha, s/n – Lagamar.

UBSF Lagoa de Cima

Rua Principal s/n - Lagoa de Cima.

UBSF Morangaba

Rua Principal s/n – Morangaba.

UBSF Morro do Coco

Av. Nilo Peçanha, s/n - Morro do Coco.

UBSF Murundu

Rua da Ponte s/n – Murundu.

UBSF Pernambuca

Av. Principal s/n – Pernambuca.

UBSF Poço Gordo

Rua Vicente Lima, s/n - Poço Gordo.

UBSF Ponta da Lama

Rua Principal, s/n - Ponta da Lama.

UBSF Pq. Prazeres

Rua Arnaldo Teles da Fonseca, s/n – Pq. Prazeres.

UBSF Pq. Imperial

Rua João Manhães, s/n - Pq. Imperial.

UBSF Pq. Rodoviário

Rua José Benevento, 27 - Pq. Rodoviário.

UBSF Quilombo

Rua Professora M. Bernardina, 14 – Quilombo.

UBSF Ribeiro do Amaro

Rua Principal s/n - Ribeiro do Amaro.

UBSF Santa Cruz

Rua do Colégio, s/n - Santa Cruz.

UBSF São Martinho

Estrada São Martinho, s/n - São Martinho.

UBSF São Sebastião

Rua Principal, s/n - São Sebastião.

UBSF Saturnino Braga

Av. Alair Ferreira, s/n - Saturnino Braga.

UBSF Tapera

Estrada São Benedito, 31 – Tapera.

UBSF Terra Prometida

Rua Principal, 57 - Terra Prometida.
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UBSF Três Vendas

Rodovia Campos Itaperuna, Km18.

UBSF Venda Nova

Rua Principal, s/n - Venda Nova.

UBSF Vila Nova

Rua Nilo Peçanha, s/n - Vila Nova.

MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
Os serviços assistenciais do SUS organizam-se em ações da Atenção Básica e em ações da Média
e Alta Complexidade, que envolvem a assistência ambulatorial e hospitalar de todas as
especialidades. Visando à promoção dos direitos sociais da saúde consagrados na Constituição
Federal com observância aos princípios/diretrizes da regionalização e da hierarquização da atenção
à saúde.
As novas tendências em gestão de saúde pública cada vez mais internalizada pelo Ministério da
Saúde apontam para a construção das redes temáticas e para as linhas de cuidado. As redes
constituem arranjos organizativos das ações e dos serviços de saúde por meio de relações
horizontais entre os pontos de atenção, de diferentes densidades tecnológicas e integradas por
meio de sistemas de apoio técnico, logístico e de gestão, comprometidos com resultados sanitários
e econômicos, voltados para a atenção contínua e integral. As linhas de cuidado representam um
formato de articulação de recursos e práticas de saúde com vistas à integralidade da assistência e à
superação do problema da fragmentação da atenção.

PROCEDIMENTOS DE AMBULATÓRIO

2016

Atenção Básica
Média Complexidade
Alta Complexidade
TOTAL

2.380.667
3.992.887
167.913
6.541.467
FONTE: SIA/SIH/SUS
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LEITO/ESPECIALIDADES (INTERNAÇÕES)

2016

Cirúrgicos
Obstétricos
Clínicos
Crônicos
Psiquiátricos
Pneumologia sanitária
Pediátricos
TOTAL

8.449
5.487
9.270
1.156
3.464
32
3.579
31.437
FONTE: SIA/SIH/SUS

Esses procedimentos foram historicamente contratados junto aos serviços de saúde, sejam
privados com fins lucrativos, sejam filantrópicos ou universitários, conforme a oferta dos
prestadores, e seu acesso para a população sempre dependeu da procura espontânea e voluntária
dos pacientes.
Devido ao município de Campos dos Goytacazes ter Gestão Plena de Saúde, ele pode realizar a
contratualização e chamamento público para a oferta e prestação de serviços que estejam
contemplados ou não na tabela SUS. A contratualização estabelece metas quantitativas e
qualitativas que visam o aprimoramento do processo de atenção à saúde e de gestão hospitalar,
formalizado por meio de contratos.
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PROGRAMAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS EM SAÚDE
AMBULATORIAL
Sub Grupo
0101 - Ações coletivas/individuais em saúde
0201 - Coleta de material
0202 - Diagnóstico em laboratório clínico
0203 - Diagnóstico por anatomia patológica e citopatologia
0204-Diagnóstico por radiologia
0205- Diagnóstico por ultrassonografia
0206 - Diagnóstico por tomografia
0207 - Diagnóstico por ressonância magnética
0209 - Diagnóstico por endoscopia
0210 - Diagnóstico por radiologia intervencionista
0211 - Métodos diagnósticos em especialidades
0212- Diagnóstico e procedimentos especiais em hemoterapia
0214- Diagnóstico por teste rápido
0301- Consultas / Atendimentos / Acompanhamentos
0302- Fisioterapia
0303- Tratamentos clínicos (outras especialidades)
0304- Tratamento em oncologia
0305- Tratamento em nefrologia
0306- Hemoterapia
0307 - Tratamentos odontológicos
0401- Pequenas cirurgias e cirurgias de pele, tecido subcutâneo
e mucosa
0404- Cirurgia das vias aéreas superiores, da face, da cabeça e
do pescoço
0405- Cirurgia do aparelho da visão
0406- Cirurgia do aparelho circulatório
0407 - Cirurgia do aparelho digestivo, órgãos anexos e parede
abdominal
0408- Cirurgia do sistema osteomuscular
0409- Cirurgia do aparelho geniturinário
0414- Bucomaxilofacial
0415 - Outras cirurgias
0417- Anestesiologia
0418 - Cirurgia em nefrologia
Total:

Total
Programado
306.674
50.755
1.926.088
32.365
150.002
43.765
18.863
3.781
5.824
330
52.150
46.584
124.805
3.278.190
239.346
7.406
107.222
49.880
23.390
72.467
189.832

Rede
Rede
Própria Complementar
306.674
0
46.164
4.591
347.793
1.578.295
0
32.365
91.113
58.889
18.476
25.289
10.563
8.300
0
3.781
37
5.787
0
330
12.575
39.575
46.584
0
124.512
293
3.047.282
230.908
22.129
217.217
18
7.388
0
107.222
0
49.880
23.390
0
72.467
0
113.646
76.186

186

182

4

1.893
74

633
0

1.260
74

33

2

31

384
165
13.283
46
560
315
6.746.658

62
68
13.282
1
35
0
4.297.688

322
97
1
45
525
315
2.448.970
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PROGRAMAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS EM SAÚDE
HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
Total
Programado
10.617
1.935
355

Rede
Própria
3.665
45
103

Rede
Complementar
6.952
1.890
252

738

624

114

2.901

0

2.901

0401 - Pequenas cirurgias e cirurgias de pele, tecido
subcutâneo e mucosa

120

22

98

0402 - Cirurgia de glândulas endócrinas
0403 - Cirurgia do sistema nervoso central e periférico

18
197

0
147

18
50

0404 - Cirurgia das vias aéreas superiores, da face, da cabeça e
do pescoço

166

35

131

0405 - Cirurgia do aparelho da visão
0406 - Cirurgia do aparelho circulatório

61
1.025

16
19

45
1.006

0407 - Cirurgia do aparelho digestivo, órgãos anexos e parede
abdominal

2.079

606

1.473

0408 - Cirurgia do sistema osteomuscular
0409 - Cirurgia do aparelho geniturinário
0410 - Cirurgia de mama
0411 - Cirurgia obstétrica
0412 - Cirurgia torácica
0412 - Cirurgia reparadora
0414 – Bucomaxilofacial
0415 - Outras cirurgias
0416 - Cirurgia em oncologia
0417 - Anestesiologia
0418 - Cirurgia em nefrologia

1.459
849
32
1.696
262
56
5
1.475
362
26.408
10.617
1.935

494
184
0
0
16
51
0
123
0
6.150
3.665
45

965
665
32
1.696
246
5
5
1.352
362
20.258
6.952
1.890

Sub Grupo
0303 - Tratamentos clínicos (outras especialidades)
0304 - Tratamento em oncologia
0305 - Tratamento em nefrologia
0308 - Tratamento de lesões, envenenamentos e outros,
decorrentes de causas externas
0310 - Parto e nascimento

Total:
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REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA
A Diretoria de Avaliação, Controle e Auditoria é uma estrutura que compreende toda a ação do
processo regulatório, ou seja, é o local que recebe as solicitações de atendimento, avalia, processa
e agenda, garantindo o atendimento integral de forma ágil e qualificada aos usuários do sistema de
saúde, a partir do conhecimento da capacidade de produção instalada nas unidades prestadoras de
serviços.
Na regulação e avaliação das ações e serviços do SUS, é utilizado um conjunto de sistemas
informatizados, entre eles o de Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES), o qual
vem passando por aprimoramento visando ampliar o controle dos estabelecimentos de saúde e
seus profissionais; de informação ambulatorial (SIA) dos atendimentos SUS; de informação
hospitalar descentralizado (SIHD) dos atendimentos SUS; de gerenciamento da tabela de
procedimentos, medicamentos e órteses/próteses e materiais especiais do SUS (SIGTAP); de
informação da programação pactuada e integrada (SISPPI); da central de regulação de média e alta
complexidade, que regula o fluxo da referência municipal de pacientes que necessitam de
assistência ambulatorial e hospitalar de média e alta complexidade e de informações on-line para o
gerenciamento.
A Diretoria de Avaliação, Controle e Auditoria mantém a marcação de exames, consultas
especializadas e leitos hospitalares através de sistema informatizado e realiza, através do grupo de
tecnologia da informação da Secretaria Municipal de Saúde, o cadastramento do cartão nacional do
SUS em diversas unidades de saúde.
Ainda contamos com uma Central de Regulação Estadual que norteia os serviços de saúde
regionais.

EDUCAÇÃO CONTINUADA
A Coordenação de Educação Continuada da Secretaria Municipal de Saúde atua com as
políticas relacionadas à capacitação, qualificação e desenvolvimento de profissional da saúde, tanto
no nível superior como no nível técnico-operacional, tratando de questões relativas à qualificação
da gestão do trabalho no SUS, atuando com as políticas que têm dentre seus propósitos, a
desprecarização e a humanização do trabalho em saúde, dentre outras, através de cursos,
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seminários, workshops, oficinas e outros. Tendo a centralidade nos profissionais e nos processos de
trabalho da Secretaria Municipal de Saúde de Campos dos Goytacazes.
Em 2016, podemos destacar:
 Fórum Municipal de Atenção Básica;
 Fórum da Rede Cegonha;
 Curso de Gestão de Atenção Básica e
 Oficinas de Matriciamento, entre outros eventos realizados pelo setor.

PLANEJAMENTO
O planejamento no Sistema Único de Saúde é uma função gestora que, além de requisito legal,
é um dos mecanismos relevantes para assegurar a unicidade e os princípios constitucionais do SUS.
Expressa as responsabilidades dos gestores de cada esfera de governo em relação à saúde da
população do território quanto à integração da organização sistêmica. A tarefa de planejar exige
conhecimento técnico que se expressa em instrumentos e ferramentas desenvolvidas em processos
de trabalho.
A edição do Decreto n° 7.508, de 28 de junho de 2011, e da Lei Complementar n° 141, de 13 de
janeiro de 2012, recolocaram o planejamento em saúde na agenda do gestor em razão das
inovações políticas, gestoras e assistenciais ali estabelecidas. Essas normas determinaram a
necessidade de revisão normativa, de aprimoramento de estruturas instrumentais e de construção
de novos processos e novas ferramentas de apoio ao planejamento no SUS.
No âmbito do SUS, resgatar ou construir a cultura de planejamento é ao mesmo tempo um
avanço e um desafio. Um avanço porque cada dia mais o planejamento é reconhecido no SUS como
importante ferramenta de gestão, e um desafio porque planejamento envolve a consolidação de
uma cultura que exige mobilização, engajamento e decisão de gestores e profissionais.
Os instrumentos básicos de planejamento do SUS são:
 Plano Municipal de Saúde: Expressão concreta do processo de planejamento, instrumento
básico cuja formulação e implementação possibilita a qualificação da gerência e gestão do SUS;
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 Programação Anual de Saúde/PAS: Que operacionaliza as intenções expressas no Plano
Municipal de Saúde, contribuindo para o alcance dos objetivos e o cumprimento das metas do
Plano de Saúde;
 Relatório Anual de Gestão/RAG, entre outros.
AGENDA ANUAL MÍNIMA DOS GESTORES DE SAÚDE
ATO

DESCRIÇÃO

PRAZO

CONFERÊNCIA DE SAÚDE

A Conferência de Saúde é realizada
a cada quatro anos para avaliar a
situação de Saúde e propor
diretrizes para a reformulação da
política de Saúde. BASE: LEI 8142Art. 1 §1°.

No mínimo a cada quatro anos (Lei n°
8.142); depende de prazos de Lei
Estadual
ou
Municipal;
Preferencialmente antes do Plano de
Saúde (último ou 1° ano de governo).

PLANO DE SAÚDE

LEI DO PLANO PLURIANUAL
(PPA)

LEI DE DIRETRIZES
ORÇAMENTÁRIAS

PROGRAMAÇÃO ANUAL DE
SAÚDE

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL
(LOA)
RELATÓRIO
QUADRIMESTRAL DE
GESTÃO
RELATÓRIO
QUADRIMESTRAL DE
GESTÃO

Faz o diagnóstico da situação de
Saúde com as propostas de 4/4 anos - feito no primeiro semestre
intervenção para 04 anos. BASE: do primeiro ano de governo.
LEI 8.142 e 8.080 e PT 3.332/2006.
Estabelece o plano para os
próximos 04 anos: 2°, 3°, 4° do
atual executivo e o 1° do próximo
mandato. BASE: CF+LC 101.
Extrair uma parte do PPA para ser
executado a cada ano - serve de
orientação para a LOA. BASE:
CF+LC101.

4/4 anos - feito no primeiro semestre
para consolidação até agosto do
primeiro ano de governo.
Até o final de abril de cada ano, o
executivo apresenta ao legislativo, que
deve devolver até o fim de junho.

Deve ser delineado entre a LDO e a
Detalhamento anual do Plano de
LOA; entre junho e agosto e ser
Saúde; contém ações, indicadores
ajustado após aprovação da LOA em
e financeiro. BASE: PT. 3.332/2006.
dezembro.
Recebe a LDO aprovada no
legislativo e com base nela elabora Até o final de agosto para a união; para
a LOA para o ano seguinte com os estados e municípios até o final de
todo o detalhamento financeiro. setembro.
BASE: CF+LC 101.
Apresentado ao conselho e no A cada três meses: maio, setembro e
legislativo (audiência pública). fevereiro, apresentado pelo gestor de
BASE: LEI 8.689, DE 27/07/93.
saúde.
Apresentado pelo prefeito em
audiência pública e pelo relatório
A cada quatro meses apresentado pelo
resumido
de
execução
chefe do executivo ao respectivo
orçamentária
enviado
ao
legislativo (maio, setembro e janeiro).
ministério da fazenda. BASE: LC
101.
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RELATÓRIO ANUAL DE
GESTÃO

Contendo todos os detalhes do
executado física e financeiramente. Prazo
do
encaminhamento
da
BASE: LEI 8.142 E PT - GM/MS aprovação do conselho- 30 de março.
3.176/2008.
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PARTICIPAÇÃO SOCIAL
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PARTICIPAÇÃO SOCIAL
O SUS nasceu a partir de um movimento social em prol da saúde pública em uma grande
mobilização de setores como a sociedade civil organizada, os movimentos de saúde, os
trabalhadores de saúde, os gestores e a academia. A oportunidade histórica de convergência
política inseriu, na Constituição, o capítulo da saúde criando um sistema universal e que se
caracteriza pela democracia participativa, compreendendo seu conceito como as diferentes ações
dos grupos sociais que influenciam a formulação, execução, fiscalização e avaliação das políticas
públicas.
Por isso, o fato de a comunidade participar no sistema de saúde é visto como condição
fundamental para o exercício pleno da saúde, capaz de promover equidade e de transformar a
atenção à saúde. As ações de construir a cidadania e formar sujeitos coletivos são tomadas como
fundamentos para a conquista de espaços democráticos e de direitos sociais
A participação social é, também, denominada “participação comunitária” no contexto da saúde,
sendo estabelecida e regulada pela Lei nº 8.142/90, a partir da criação de Conselhos de Saúde e
Conferências de Saúde, nas três esferas de governo, bem como, de colegiados de gestão nos
serviços de saúde. Busca-se, desta maneira, que atores sociais historicamente não incluídos nos
processos decisórios do país participem, com o objetivo de influenciarem a definição e a execução
da política de saúde.

OUVIDORIA DE SAÚDE
A Ouvidoria de Saúde da Secretaria de Saúde atua como um canal de comunicação entre a
gestão do Sistema Único de Saúde e os usuários dos serviços públicos de saúde como uma
ferramenta da democracia participativa.
A Ouvidoria proporciona aos cidadãos, a oportunidade para realização de críticas, reclamações,
denúncias, sugestões e elogios relativos às ações e serviços de saúde.
As manifestações dos usuários do SUS apresentadas pessoalmente, por telefone, pela internet
ou por outros mecanismos de comunicação, são registradas e encaminhadas aos setores
responsáveis para as providências necessárias, sendo que todas são classificadas e tipificadas de
acordo com a padronização do Departamento de Ouvidoria Geral do SUS do Ministério da Saúde.
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CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE
Outro instrumento de participação social é o Conselho Municipal de Saúde, criado em 09 de
setembro de 1991 através da Lei Municipal nº 5.195. O Conselho Municipal de Saúde, segundo
a Resolução Nº 333/2003 do Conselho Nacional de Saúde, é um órgão colegiado, deliberativo e
permanente do Sistema Único de Saúde - SUS, com atuação na formulação e proposição de
estratégias e no controle da execução das Políticas de Saúde, inclusive, nos seus aspectos
econômicos e financeiros.
É formado por 40 membros titulares e 40 suplentes, considerando a paridade proporcional de
17,5% Poder Público, 17,5% Prestadores de Serviços na Área da Saúde, 17,5% Representantes dos
Profissionais de Saúde, 17,5% Formadores de Recursos Humanos e 50% Usuários. Os conselheiros
são eleitos e homologados para o mandato de dois anos. Realizam uma reunião mensal ordinária e
reuniões extraordinárias sempre que necessário.
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FINANCIAMENTO
A Constituição Federal de 1988 determina que as três esferas de governo – Federal, Estadual e
Municipal – financiem o Sistema Único de Saúde (SUS), gerando receita necessária para custear as
despesas com ações e serviços públicos de saúde.
Os percentuais de investimento financeiro dos Municípios, Estados e União no SUS são
definidos atualmente pela Lei Complementar nº 141, de 13 de janeiro de 2012, resultante da
sanção presidencial da Emenda Constitucional 29/2000. Por esta lei, Municípios e Distrito Federal
devem aplicar anualmente, no mínimo, 15% da arrecadação dos impostos em ações e serviços
públicos de saúde cabendo aos estados 12%.
Em 2016, o município tem investido em saúde valores acima dos percentuais previstos na
legislação.

Receitas financeiras
1º e 2º quadrimestre/2016
Bloco de Financiamento
Atenção Básica
Média Alta Complexidade
Vigilância em Saúde
Assistência Farmacêutica
Gestão do SUS
Investimentos
Outros programas
Total

Recursos
Federais
R$ 10.304.351,44
R$ 70.759.296,90
R$ 3.858.137,56
R$ 1.790.432,82
R$ 84.000,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 86.796.218,72

Recursos
Estaduais
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00

Recursos Municipais
R$ 2.228.753,51
R$ 66.773.213,79
R$ 1.504.389,09
R$ 19.962.534,64
R$ 4.405.836,50
R$ 1.046.859,37
R$ 305.341.104,21
R$ 401.262.691,11

Oper.
Cred./Rend./Outros
R$ 328.254,30
R$ 242.214,16
R$ 127.656,76
R$ 36.064,82
R$ 112.968,45
R$ 394.953,92
R$ 17.327,35
R$ 1.259.439,76
Fonte: SIOPS

Campos dos Goytacazes - PMS 2018 - 2021

83

Despesas financeiras
1º e 2º quadrimestre/2016
Bloco de Financiamento
Atenção Básica
MAC
Vigilância em Saúde
Assistência Farmacêutica
Gestão do SUS
Investimentos
Outros programas
Total

Despesas empenhadas

Despesas pagas

R$ 18.875.411,59
R$ 164.197.852,29
R$ 6.236.171,44
R$ 30.195.469,83
R$ 4.997.301,52
R$ 4.975.492,47
R$ 348.325.681,01
R$ 577.803.380,15

R$ 14.050.028,56
R$ 136.726.562,95
R$ 4.535.250,68
R$ 14.957.167,86
R$ 4.689.715,97
R$ 1.048.623,47
R$ 291.615.381,36
R$ 467.622.730,85
Fonte: SIOPS

Receita de impostos líquidos realizadas até o 2º quadrimestre 2016
R$ 153.029.839,34
Percentual de aplicação em ações e serviços públicos de saúde
Limite constitucional 15%
62,96%

Receitas financeiras
3º quadrimestre/2016

R$ 15.025.634,17
R$ 110.291.988.55
R$ 6.023.058,47
R$ 2.785.177,72
R$ 144.000,00
R$ 2.671.200,00
R$ 0,00

Recursos
Estaduais
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 60.000,00

Recursos
Municipais
R$ 4.929.814,54
R$ 135.749.542,67
R$ 1.352.878,58
R$ 32.377.224,83
R$ 4.585.764,30
R$ 2.231.049,07
R$ 460.459.228,45

Oper.
Cred./Rend./Outros
R$ 365.121,66
R$ 295.719,89
R$ 195.261,31
R$ 51.874,19
R$ 164.537,01
R$ 676.458,36
R$ 21.619,48

R$ 136.941.058,91

R$ 60.000,00

R$ 641.685.502,44

R$ 1.770.591,90

Bloco de Financiamento

Recursos Federais

Atenção Básica
Média Alta Complexidade
Vigilância em Saúde
Assistência Farmacêutica
Gestão do SUS
Investimentos
Outros programas
Total

Fonte: SIOPS
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Bloco de Financiamento
Atenção Básica
MAC
Vigilância em Saúde
Assistência Farmacêutica
Gestão do SUS
Investimentos
Outros programas
Total

Despesas financeiras
3º quadrimestre/2016
Despesas empenhadas
R$ 23.567.230,92
R$ 242.082.242,49
R$ 7.724.115,45
R$ 23.591.687,10
R$ 6.135.662,73
R$ 3.905.210,06
R$ 443.828.950,49
R$ 750.835.099,24
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Despesas pagas
R$ 22.852.070,55
R$ 239.248.469,78
R$ 7.278.494,31
R$ 22.904.288,59
R$ 5.773.072,72
R$ 2.404.826,60
R$ 440.975.906,01
R$ 741.437.128,56
Fonte: SIOPS

Receita de Impostos Líquidos realizadas até o 3º quadrimestre 2016
R$ 232.201.402,49

Percentual de aplicação em ações e serviços públicos de saúde
Limite constitucional 15%
67,66%
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AVALIAÇÃO DA GESTÃO 2018 - 2021

A Secretaria Municipal de Saúde de Campos dos Goytacazes retomou as atividades da Estratégia
Saúde da Família e a continuação das atividades dos Agentes Comunitários de Saúde com a inclusão
de profissionais médicos do Programa Mais Médicos Para o Brasil.
Com aprovação do Plano de Urgência e Emergência, o município deu um grande passo para a
melhoria do financiamento de uma área bastante sofrida e desgastada por ambos os lados,
paciente, profissional/instituições, já que somos passagem para o norte e o sul do país. Além, do
aumento da violência no trânsito em nossas ruas e rodovias.
Continuamos na busca da humanização do acesso e do atendimento com a melhoria das
instalações prediais de nossas unidades de saúde, sejam elas básicas ou especializadas e a aquisição
de materiais permanentes e equipamentos, viabilizados por meio de emendas parlamentares.
Emendas estas que vêm de encontro a um momento bem delicado tanto para o nosso
município quanto para o país, já que vivenciamos uma crise financeira com a queda dos royalties do
petróleo.
Mas, mesmo assim, nos encontramos na busca incansável de melhorias para vencer os desafios
que nos afrontam. Seja no fortalecimento da Atenção Básica, seja no fortalecimento das linhas de
cuidados, seja no redesenho dos serviços para atender o usuário com qualidade neste momento de
crise. Ou seja, trabalhar e trabalhar, buscar e buscar, melhorias, acessos e qualidade para atender
os nossos munícipes sempre e cada vez mais.
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DIRETRIZES,OBJETIVOS E METAS

O Plano Municipal de Saúde de Campos dos Goytacazes foi baseado nas discussões da VII
Conferência Municipal de Saúde de Campos dos Goytacazes que teve como Tema Central: “Saúde
Pública de Qualidade para Cuidar Bem das Pessoas”.
Os Eixos Temáticos discutidos durante a conferência e as diretrizes do Plano Nacional de Saúde
2016 - 2019 bem como as propostas da conferência foram adaptadas a nossa realidade para a
formalização dos eixos, diretrizes, objetivos e metas para o Plano Municipal de Saúde 2018 - 2021.
O presente Plano Municipal de Saúde tem por principal objetivo a qualificação permanente do
Sistema Único de Saúde e o principal compromisso de Gestão e garantir uma Atenção Básica de
qualidade para a população de Campos, articulando as atividades de detecção precoce de agravos,
fatores de risco e doenças com o processo de vinculação e assistência contínua e coordenada; além
de garantir oferta de atenção especializada de forma descentralizada, resolutiva e articulada com
Atenção Básica.
O alcance desse compromisso no período 2018-2021 será orientado por 02eixos, 04 diretrizes e
05 objetivos, explicitado a seguir e pelo conjunto de metas estabelecido.
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1ºEixo: Direito à Saúde, Garantia de Acesso e
Atenção de Qualidade;Participação Social.
Diretriz 01 - Ampliar e qualificar o acesso aos serviços de saúde, em tempo adequado, com ênfase
na humanização, equidade e no atendimento das necessidades de saúde, aprimorando a política de
atenção básica e especializada, ambulatorial e hospitalar.
Objetivo 1- Efetivar a Atenção Básica como porta de entrada preferencial do sistema de saúde e
ordenadora do cuidado na Rede de Atenção à Saúde.
Metas:
 Implementar a Estratégia Saúde da Família e Estratégia Agente Comunitário de Saúde, com
adequação da carga horária para atender a legislação de 40 horas e, assim, conseguir efetivar as
equipes existentes e as futuras, além de oferecer estrutura física adequada, equipamentos,
mobiliário e material de consumo;
 Implantar Policlínicas para atendimento da população referenciada pela Estratégia Saúde da
Família, conforme preconizado pelo Ministério da Saúde para os NASF;
 Fazer o desenho da rede básica de farmácia para atender a população adscrita com a
viabilização da entrega de medicamentos, após a separação individualizada com identificação pelos
Farmacêuticos, através Agentes Comunitários de Saúde;
 Fortalecer a rede municipal de Atenção Básica através da recuperação física, atualização
tecnológica e renovação de mobiliário de acordo com as necessidades dos serviços com a
reavaliação das obras de construção, reforma e ampliação de Unidades Básicas de Saúde do
Requalifica SUS com recursos do programa fundo a fundo e de emendas parlamentares, adequando
a realidade financeira do município;
 Implementar as ações de prevenção do câncer de colo de útero, câncer de mama e câncer de
próstata.
Objetivo 2 -Ampliar e qualificar o acesso aos serviços de saúde aprimorando a política de atenção
básica e especializada, ambulatorial e hospitalar respeitando a política de humanização do SUS e
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promovendo o cuidado integral às pessoas nos ciclos de vida (criança, adolescente, jovem, adulto e
idoso).
Metas:
 Implementar o plano de ação da Rede Cegonha Municipal;
 Implantar o Consultório na Rua para estabelecer ações de prevenção, com encaminhamento
para rede básica de saúde com acompanhamento multiprofissional visando à redução de danos à
saúde bem como consumo de álcool, fumo e outras drogas;
 Implementar e dinamizar o Programa Academia da Saúde;
 Fortalecer os serviços e programas de saúde através de redesenho de linhas de cuidados,
ampliando o acesso e o cuidado integral aos munícipes;
 Programa de Atenção Integral à Saúde da Criança e do Adolescente – PAISCA.
 Programa de Assistência Integral à Saúde da Mulher – PAISM.
 Programa Municipal DST/HIV/AIDS e Hepatites Virais.
 Programa Municipal de Controle da Hanseníase.
 Programa Municipal de Controle da Tuberculose.
 Programa de Combate às Doenças Crônicas Não Transmissíveis – HIPERDIA.
 Programa de Assistência à Pacientes com Asma e Rinite – PROAPAR.
 Programa Municipal de Controle do Tabagismo.
 Programa de Assistência aos Assentamentos e Quilombolas – PAAQ.
 Programa de Saúde do Homem.
 Programa Saúde na Escola – PSE.
 Programa de Apoio à Pessoa Ostomizada e Hemodializada.
 Programa NF- Transplante.
 Implementar o CEREST;
 Reavaliar e estruturar a Rede de Reabilitação Municipal;
 Ampliar o acesso da população a medicamentos, promover o uso racional e qualificar a
assistência farmacêutica no âmbito do SUS;
 Fortalecer a Rede de Saúde Mental com ampliação do acesso e a qualificação/diversificação do
tratamento a usuários com transtornos mentais e dependentes de álcool e outras drogas;
 Aprimorar e ampliar a Assistência Odontológica Municipal;
 Ampliar e aprimorar a Assistência Nutricional Municipal;
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 Implementar o Programa de Assistência Domiciliar;
 Aprimorar e ampliar as ações de Fisioterapia;
 Implementar Rede de Urgência e Emergência;
 Fortalecer a rede hospitalar municipal através de recuperação física e atualização tecnológica;
 Implementar e fortalecer do Programa Tratamento Fora Domicilio, com implantação de
protocolos de atendimento;
 Implementar a oferta e o acesso a serviços da rede municipal e contratualizada de atenção
especializada ambulatorial e hospitalar de forma descentralizada, com racionalidade e conforme os
parâmetros de necessidade assistencial;
 Fortalecer o Serviço 192;
 Fortalecer a Vigilância em Saúde;
 Vigilância Epidemiológica;
 Programa Municipal de Atenção à Saúde do Trabalhador – PAST;
 Vigilância Sanitária;


Vigilância Ambiental e Centro de Controle de Zoonoses (CCZ);

 Ampliar o acesso da população a medicamentos, promover o uso racional e qualificar a
assistência farmacêutica no âmbito do SUS.

Diretriz 02: Fortalecer as instâncias do Controle Social, com garantia de transparência e
participação cidadã.
Objetivo 01 - Fortalecer as instâncias de controle social e garantir o caráter deliberativo do
Conselho de Saúde.
Metas:
 Fortalecer o Conselho Municipal de Saúde;
 Reestruturar a Ouvidoria Municipal do SUS, organizando uma política de comunicação entre os
serviços de saúde e a população.
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2ºEixo: Valorização do Trabalho e da
Educação em Saúde; Financiamento do SUS
e Relação Público-Privado.
Diretriz 03 - Promover, para as necessidades do SUS, a formação, a educação permanente, a
qualificação, a valorização dos trabalhadores, a desprecarização e a democratização das relações de
trabalho;
Objetivo 1 - Estruturar a política de gestão de pessoas atendendo às especificidades da Saúde.
Meta:
 Aprimorar a política de educação na saúde visando à implementação de ações através de ciclos
de palestras, cursos, fóruns, debates, oficinas e outras visando o fortalecimento do profissional da
Secretaria Municipal de Saúde de Campos dos Goytacazes perante as suas atividades diárias com
objetivo de melhoria na humanização e atendimento prestado.

Diretriz 04 – Garantir o financiamento sustentável para o SUS, melhorando o padrão do gasto e
qualificando o financiamento com definição de áreas de atuação dos serviços.
Objetivo 1 - Aprimorar a gestão municipal do SUS, especialmente por meio da formulação de
políticas, da qualificação dos investimentos, da indução dos resultados, da modernização
administrativa e tecnológica, da qualificação e transparência da informação.
Metas:
 Aprimorar o complexo regulatório, garantindo o acesso e a qualidade na atenção à saúde e os
direitos do cidadão/usuário com reavaliação do fluxo de regulação de internação eletiva,
procedimentos ambulatoriais e hospitalares, com acompanhamento físico e financeiro;
 Implementar os instrumentos de Monitoramento e Gestão do SUS;
 Manutenção do sistema de informática e informação em saúde, através de contratação de
firma especializada.
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