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INTRODUÇÃO  

Após o processo de municipalização da gestão da saúde, ocorrido em 

1997, a Secretaria Municipal de Saúde de Piracicaba (SEMS) tem intensificado 

seus investimentos para a melhoria da qualidade da atenção à saúde prestada 

a todos os usuários SUS no município, em sua rede própria e em prestadores 

de serviços locais contratados. Em consonância com os princípios e diretrizes 

do SUS, a SEMS tem buscado, por meio da formulação e implantação de 

políticas, programas e projetos, prover sua rede de saúde de serviços que 

possam atender às necessidades de saúde da população em todos os níveis 

de complexidade. 

Nesse sentido, a SEMS vem promovendo a incorporação de novas 

tecnologias e avanços científicos, bem como de mecanismos de modernização 

da gestão do Sistema Municipal de Saúde, com o fortalecimento das relações 

com a sociedade civil organizada. 

Com o desenvolvimento do município, surgem desafios para a garantia 

da promoção, prevenção e recuperação da saúde aos munícipes em seus 

territórios. É nesta perspectiva, que a elaboração deste Plano Municipal de 

Saúde (PMS) visa, além do cumprimento de uma exigência legal, à criação de 

um instrumento para direcionar as ações da gestão municipal a partir do 

levantamento do seu perfil populacional, da compreensão de sua 

territorialização, bem como da análise dos indicadores de desenvolvimento e 

de saúde do município. 

Sabe-se que em um mesmo município há diversos territórios, cada qual 

com características próprias, classes sociais diferentes, culturas distintas, 

assim como condições de vida e de acesso aos serviços públicos e de saúde. 

Tais desigualdades interferem ou atuam na saúde dos munícipes. Por isso se 

faz necessário buscar estratégias para conhecer o perfil do usuário dos 

serviços de saúde, pois, conhecendo suas condições de vida, “onde”, “quem”, 

“como”, “com que frequência” e “por que” as doenças ocorrem, torna-se 

possível, a partir deste “diagnóstico”, organizar os serviços e definir prioridades 
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de atuação, uma vez que o reconhecimento adequado do objeto de trabalho 

permite maior capacidade de intervenção na origem dos problemas. 

Longe de querer esgotar as possibilidades de análise deste perfil, este 

PMS objetiva ser um primeiro passo da atual gestão para o “reconhecimento” 

do usuário SUS de Piracicaba a partir da compreensão dos problemas locais e 

identificação das prioridades de intervenção.  

Para conhecer as reais necessidades de saúde de nossa população, foi 

realizado um levantamento de dados socioeconômicos do município, dos 

diversos serviços de saúde oferecidos pelo sistema local de saúde, assim 

como foram efetuadas análises pelos gestores e membros da equipe técnica. 

Este trabalho abrangeu três dimensões do sistema de saúde: 1. Condições de 

Saúde; 2. Atenção à Saúde e 3. Gestão em Saúde. 

Com base nesses elementos, elaborou-se o planejamento e as 

propostas de intervenção organizadas em Diretrizes, Objetivos e Metas para o 

quadriênio 2014-2017, que também compõem este Plano Municipal de Saúde. 
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1. CONDIÇÕES DE SAÚDE DA POPULAÇÃO 

Nas últimas décadas, na maioria dos países desenvolvidos e também 

em muitas economias emergentes – como o Brasil observa-se o processo de 

envelhecimento populacional, determinado fundamentalmente pelo aumento da 

expectativa de vida e pela redução da taxa de natalidade. Tais ocorrências 

provocam mudanças rápidas no ritmo de crescimento da população, mudança 

na pirâmide etária e alterações nas necessidades e demandas da população. 

Assim, para melhorias nos serviços públicos, faz-se necessário o estudo do 

cenário dos municípios para a adoção de estratégias de provisão de cuidados 

específicos para cada grupo populacional. 

 
1.1 CARACTERIZAÇÃO DO MUNICÍPIO 
 

De acordo com o Censo Populacional do Instituto Brasileiro de Geografia 

e Estatística (IBGE) de 2010, a população do Estado de São Paulo (SP) é de 

41.262.199 habitantes. Esta população está distribuída em 15 mesorregiões1, 

sendo que mais de 64% da população estadual reside nas quatro mesorregiões 

a leste do Estado, a saber: Vale do Paraíba Paulista, Macro Metropolitana 

Paulista, Metropolitana de São Paulo e Litoral Sul Paulista. Duas mesorregiões, 

Campinas e Piracicaba, concentram 12,5% da população do Estado. A 

Mesorregião de Piracicaba é composta pelas microrregiões de Limeira, 

Piracicaba e Rio Claro. 

Por sua vez, a microrregião de Piracicaba abrange 11 municípios: Águas 

de São Pedro, Capivari, Charqueada, Elias Fausto, Mombuca, Piracicaba, 

Rafard, Rio das Pedras, Saltinho, Santa Maria da Serra e São Pedro. 

Piracicaba, de acordo com o Censo IBGE 2010, possuía 364.571 

habitantes residentes no município, representando 0,88% da população do 

Estado de São Paulo, com densidade demográfica de 264,77 habitantes por 

                                                                 
1  Mesorregiões do Estado e São Paulo: M. Araçatuba, M. Araraquara, M. Assis, M. Bauru, M. Campinas, M. 
Itapetininga, M. Litoral Sul Paulista, M. Macro Metropolitana Paulista, M. Marilia, M. Metropolitana de São Paulo, M. 
Piracicaba, M. Presidente Prudente, M. Ribeirão Preto, M. São José do Rio Preto, M. Vale do Paraiba Paulista. 
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Km2, sendo o 17º município mais populoso do Estado2. O município situa-se na 

região abrangida pelo DRS X – Piracicaba, Departamento Regional de Saúde 

da Secretaria do Estado da Saúde, referenciada para 26 municípios3. Pertence 

à Região Administrativa de Campinas, constituindo-se um dos principais 

municípios da região, sendo, inclusive, sede de Região de Governo4. 

Tabela 1 – População Censitária 2000 e 2010. 

Ano Brasil Região Sudeste 
Estado de 
São Paulo 

Região de Governo 
de Piracicaba 

Piracicaba 

2000 169.590.693 72.412.411 37.032.403 471.657 329.158 

2010 190.755.799 80.364.410 41.262.199 532.227 364.571 

Fonte: IPPLAP, censos demográficos de 2000 e 2010/ IBGE. 

Para 2012, o IBGE estimou a população de Piracicaba em 369.919 

habitantes. A Fundação Sistema Estadual de Análise de Dados (Seade), com 

base no Censo 2010, realizou estudos de projeção da população e estima que 

em 2013 a população do município seja de 372.553 habitantes. 

Entre os anos 2000 a 2010, a taxa de crescimento geométrica anual da 

população brasileira foi de 1,17%; a da Região Sudeste foi de 1,05%; a do 

Estado de São Paulo foi de 1,09%; a da Região de Governo de Piracicaba de 

1,20% e a de Piracicaba foi 1,03%, menor, portanto, do que todas as demais. 

Gráfico 1 – Taxa Geométrica de Crescimento anual por área entre 2000-2010. 

 
Fonte: SEADE, 2000 – 2010. 

                                                                 
2  No ranking populacional do Estado de São Paulo, acima de Piracicaba (17º lugar) estão Jundiaí (15º lugar - 
370.126 hab.) e Carapicuíba (16º lugar - 369.584hab.); abaixo estão os municípios de Bauru (18º lugar - 343.937hab.) 
e São Vicente (19º lugar – 332.445hab.). 
3  DRS-X Piracicaba: Águas de São Pedro, Analândia, Araras, Capivari, Charqueada, Conchal, Cordeirópolis, 
Corumbataí, Elias Fausto, Engenheiro Coelho, Ipeúna, Iracemápolis, Itirapina, Leme, Limeira, Mombuca, Piracicaba, 
Pirassununga, Rafard, Rio Claro, Rio das Pedras, Saltinho, Santa Cruz da Conceição, Santa Gertrudes, Santa Maria da 
Serra, São Pedro. 
4  Região de Governo de Piracicaba: Águas de São Pedro, Capivari, Charqueada, Elias Fausto, Mombuca, 
Piracicaba, Rafard, Rio das Pedras, Saltinho, Santa Maria da Serra, São Pedro. 
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Gráfico 2 - População do município de Piracicaba entre 2000 e 2010. 

 
Fonte: SEADE, 2000 – 2010. 

A análise da população por grupo etário permite identificar que na faixa 

de 0 a 19 anos houve decréscimo de 11,01% entre os anos de 2000 e 2010 

(único decréscimo populacional registrado no município). Correspondiam a 

38,70% do contingente populacional em 2000, ou 115.560 habitantes, ao passo 

que, em 2010, a participação deste grupo reduziu para 28,23% da população, 

totalizando 102.836 habitantes.  

 A população de 20 a 29 anos da cidade apresentou crescimento de 

134,67%, passando de 28.189 em 2000, para 66.151 em 2010. O grupo etário 

de 30 a 49 anos, variou 14,71%, passando de 95.056 em 2000 para 109.040 

habitantes em 2010. No grupo etário de 50 a 59 anos, o aumento foi de 

47,19%, subindo de 9,26% em 2000 (27.664 habitantes) para 11,18% em 2010 

(40.719 habitantes). 

Já a população idosa (acima de 60 anos) teve variação positiva de 

41,47%: passando de 10,77% em 2000, o que correspondia a 32.173 

habitantes, para 12,50% em 2010, correspondendo a 45.515 habitantes, sendo 

43,35% homens (19.729) e 56,65% mulheres (25.786). 

Os números revelam a elevação na expectativa de vida da população do 

município: a população acima de 70 anos passou de 14.406 em 2000 para 

20.685 em 2010, um aumento de 43,59%. 

Dados divulgados pelo Programa das Nações Unidas para o 

Desenvolvimento (PNUD), apontam que em Piracicaba a taxa de 

envelhecimento da população em 2010 foi de 8,41%, enquanto em 1991 o 
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índice era de 5,49% (variação de 53,18%). Já o indicador de esperança de vida 

ao nascer aumentou 5,8 anos nas últimas duas décadas, passando de 70 anos 

em 1991 para 73,6 anos em 2000 e 75,9 anos em 2010. No mesmo ano, a 

esperança de vida ao nascer média para o Estado foi de 75,7 anos e, para o 

país, de 73,9 anos. Logo, o índice do município encontra-se superior ao 

estadual e ao nacional.  

Quanto à distribuição da população em 2010, 97% residiam em área 

urbana e 2% em área rural.  

A tabela 2, apresentada a seguir, detalha o arranjo no município destes 

97% da população por região territorial, gênero e grupo etário.  
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Tabela 2 – Dados populacionais área urbana do município de Piracicaba por área, bairro, idade e gênero, ano 2010. 

REGIÃO BAIRRO 
POPULAÇÃO 

GERAL          
2010 

<1 1-4a 5-9a 10-14a 15-19a 20-59a 60-79a 80a > NI 
TOTAL POR GÊNERO MULHERES/ 

IDADE/ 
FERTIL ** 

HOMEM MULHER 

C
EN

TR
O

 

Cidade Jardim 13108 102 384 499 578 696 7530 2558 761 0 5.859 7.249 213 
Clube de Campo 13049 105 415 448 616 782 7760 2294 629 0 6.073 6.976 31 
Centro 1315 5 18 37 50 73 716 297 104 15 576 739 3.708 
Cidade Alta 668 1 2 6 2 10 80 366 201 0 268 400 2.562 
Nova Piracicaba 4267 27 124 175 235 249 2.717 627 113 0 2.067 2.200 2.018 
Parque da Rua do 
Porto 5805 56 202 295 342 391 3470 891 158 0 2.816 2.989 83 
São Dimas 7229 53 225 344 447 534 4.492 1000 134 0 3.507 3.722 1.087 
São Judas 328 3 14 18 18 19 186 55 15 0 162 166 271 
Nhô-Quim 4414 32 120 152 191 275 2.552 887 205 0 2.089 2.325 1.715 
Jardim Monumento 3655 43 127 156 154 194 2.178 661 142 0 1.710 1.945 1.247 
Vila Rezende 5793 34 152 228 309 341 3.274 1.181 274 0 2.715 3.078 1.556 

Total 59.631 461 1783 2358 2942 3564 34955 10817 2736 15 27842 31789 14491 

LE
ST

E 

Agronomia 48 0 1 1 8 1 37 0 0 0 25 23 2213 

CECAP 6920 82 320 419 494 555 4.263 711 76 0 3.291 3.629 150 
Conceição 514 8 18 35 34 39 292 80 8 0 253 261 899 
Dois Córregos 5453 58 246 344 385 404 3.448 500 68 0 2.767 2.686 201 
Jardim Abaeté 615 4 28 30 45 47 398 57 6 0 307 308 1626 
J. São Francisco 5653 60 284 403 416 393 2.882 295 30 890 2.826 2.827 126 
Monte Alegre 432 3 14 24 30 31 256 65 9 0 227 205 2954 
Morumbi 9348 103 404 563 605 603 5.810 1.085 175 0 4.488 4.860 1.862 
Piracicamirim 6429 74 255 343 388 441 3.607 714 103 504 3.078 3.351 2.883 
Pompéia 9031 117 490 606 706 796 5.037 535 65 679 4.488 4.543 924 
Santa Cecília 3424 41 139 177 208 226 2.238 349 46 0 1.650 1.774 376 
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Santa Rita 1993 18 78 115 113 109 671 77 8 804 1021 972 14 
Unileste 55 0 1 2 4 4 35 9 0 0 31 24 1.247 
Vila Independência 6310 54 203 267 288 346 3.690 1153 219 90 3.021 3.289 1.926 
Vila Monteiro 6276 70 257 282 337 406 3884 881 159 0 2987 3289 19 

Total 62501 692 2738 3611 4061 4401 36548 6511 972 2967 30460 32041 17420 

N
O

R
TE

 

Água Santa 8258 100 395 521 673 665 4962 842 100 0 4.188 4.070 3.321 
Algodoal 104 3 13 6 6 6 58 10 2 0 59 45 203 
Areião 873 5 15 27 32 37 442 142 27 146 435 438 2891 
Balbo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7152 
Pq Resid. Piracicaba 1746 23 99 115 116 129 1.062 183 19 0 875 871 715 
Mário Dedini 1616 11 45 68 98 108 904 335 47 0 760 856 509 
Guamium 16654 283 1295 1765 2042 1699 8.868 639 63 0 8.324 8.330 1.834 
Jardim Primavera 8677 118 514 686 781 640 5.272 600 66 0 4.304 4.373 3.917 
Santa Rosa 5271 56 304 401 461 468 3.178 361 42 0 2.620 2.651 304 
Santa Terezinha 9030 110 465 600 636 722 5.391 967 139 0 4.523 4.507 1.230 
Vale do Sol 976 11 53 73 95 71 555 106 12 0 492 484 1669 
Vila Fátima 3681 33 169 235 307 307 2.249 341 40 0 1.849 1.832 6.684 
Vila Industrial 4914 58 258 321 394 393 3.087 359 44 0 2.400 2.514 30.459 
Vila Sônia 23350 284 1.295 1.758 1.991 2.045 13.978 1.788 211 0 11.638 11.712 1.245 

Total 85150 1095 4920 6576 7632 7290 50006 6673 812 146 42467 42683 62133 

O
ES

TE
 

Castelinho 3.919 29 127 166 246 267 2.487 514 83 0 1.866 2.053 1.764 
Glebas Califórnia 3.192 46 158 200 228 199 2.059 273 29 0 1.502 1.690 1.468 
Jaraguá 4.868 88 251 335 364 424 2.827 509 70 0 2.358 2.510 2.901 
Jardim Itapuã 5.081 64 276 370 407 442 3.068 403 51 0 2.484 2.597 1.575 
Jardim Jupiá 3.690 42 180 268 302 257 2.163 434 41 3 1.828 1.862 1.076 
Jardim Planalto 5.490 91 375 494 519 519 3.079 368 45 0 2.746 2.744 3.003 
Morato 3.080 35 160 241 265 261 1.913 188 17 0 1.522 1.558 199 
Novo Horizonte 8.840 166 607 845 1.006 874 4.845 451 46 0 4.409 4.431 50 
Ondas 644 9 31 48 54 35 396 61 10 0 334 310 1763 
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Ondinhas 152 2 5 4 17 14 85 22 3 0 72 80 5041 
São Jorge 5.010 82 353 479 537 487 2.765 278 29 0 2.538 2.472 21.242 
Vila Cristina 14.436 202 882 1.129 1.319 1.437 8.326 1.004 137 0 7.154 7.282 7.289 

Total 58402 856 3405 4579 5264 5216 34013 4505 561 3 28813 29589 47371 

SU
L 

Água Branca 21.388 315 1.177 1.776 1.944 1.789 12.837 1.386 164 0 10.624 10.764 1.359 
Bairro Verde 2.134 22 80 140 143 128 1115 125 19 362 1000 1134 417 
Campestre 3.983 58 249 329 420 336 2.258 270 63 0 1.963 2.020 577 
Higienópolis 1.944 26 60 91 96 108 1218 304 41 0 937 1007 740 
Jardim Califórnia 1.661 27 95 130 144 121 1.021 108 15 0 821 840 2689 
Jardim Caxambú 2.149 27 97 150 130 140 1.385 189 31 0 1.036 1.113 3.875 
Jardim Elite 5.972 64 235 268 335 341 3.985 623 121 0 2.788 3.184 1.569 
Monte Líbano 10.969 169 693 891 984 1.038 6.252 726 80 136 5.478 5.491 3.813 
Nova América 6.854 57 268 337 459 479 4.212 917 125 0 3.287 3.567 2.532 
Paulista 12.661 132 560 765 973 1000 7.326 1.600 305 0 6.085 6.576 25.243 
Paulicéia 7.835 70 288 411 475 543 4.497 1.279 272 0 3.727 4.108 108.855 

Total 77550 967 3802 5288 6103 6023 46106 7527 1236 498 37746 39.804 151.669 

Total Geral 343.234  167.328 175.906 293.084 

Fonte: IBGE, Censo Demográfico 2010. 
Obs.: Não estão inclusas as pessoas residentes nos Distritos de Ártemis (6.546 hab.); Tupi (4.271 hab.); Guamium (614 hab.); Ibitiruna (2.366 hab.); 
Santa Terezinha (2.608 hab.); e Região Rural (4.932 hab.). 
* NI – Não Informado, corresponde aos dados da pesquisa não informados pelo IBGE, conforme critérios de sigilo da pesquisa. 
** A população em idade fértil está em números estimados. 
 

Tal distribuição poderá ser melhor observada nas figuras 1 e 2 que ilustram a distribuição da população urbana no 

município nos anos de 2000 e 2010, conforme dados do censo IBGE dos respectivos anos.     
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 Figura 1 – Distribuição da população de Piracicaba por regiões em 2000.         Figura 2– Distribuição da população de Piracicaba por regiões em 2010. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
Fonte: IPPLAP, Censo Demográfico IBGE 2000.       Fonte: IBGE, Censo Demográfico 2010. 

Região com 
maior número 
de idosos: 
38,19% - 11.496 
hab. acima de 
60 anos. 

É a região com menor 
número de idosos: 
10,25% - 3.087 hab. 
acima de 60 anos. E 
menor concentração de 
pessoas de 0 a 59 anos: 
17,12% - 47.556 hab. 

- 2ª Região com maior número de idosos: 
19,92% - 5.998 habitantes acima de 60 anos. 

- 2ª Região com maior concentração de 
pessoas de 0 a 59 anos: 21,77% - 60.488 
habitantes acima de 60 anos 

Região Norte: 
Concentra o maior 
número de pessoas 
de 0 a 59 anos: 
23,30% - 64.731 hab. 

Região Oeste, região com 
menor número de idosos, 
respectivamente: 11,96% - 
5.066 hab. acima de 60 

  

2ª Região com maior concentração de pessoas 
de 0 a 59 anos: 22,93% - 68.114 habitantes 
acima de 60 anos. 
2ª Região com maior número de idosos: 
22,97% - 68.289 hab. 
 

Região Norte: 
Concentra o maior 
número de pessoas 
de 0 a 59 anos: 
26,08% - 77.519 hab. 

Região com 
maior número de 
idosos 32% - 
13.553 hab. 
acima de 60 anos. 

Menor número de 
pessoas de 0 a 59 
anos: 15,50% - 
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No ano 2000, a Região do Centro da cidade concentrava o maior 

número de idosos (pessoas acima de 60 anos), em termos percentuais e 

absolutos: 38,19%, o equivalente a 11.496 habitantes. Em 2010, o percentual 

era de 32,00% ou 13.553 habitantes. Juntos, os bairros Cidade Jardim e Clube 

de Campo abrangem quase a metade desta população: 14,74% (6.777 hab.), 

respectivamente 7,84% e 6,90%. Também se manteve o cenário em relação à 

segunda maior região que, em 2000, era a Região Sul, com 19,92% (5.998 

idosos), sendo o bairro Pauliceia o de maior concentração nesta região, com 

5,03% (1.513 idosos). Em 2010, esta mesma região concentra o segundo 

maior número, com 8.763 idosos (20,69%). Juntos, os bairros Paulista (4,50%), 

Pauliceia (3,66%) e Água Branca (3,66%) concentram mais da metade dos 

idosos da região (5.006 hab.). A Região Oeste, com 3.087 idosos em 2000 

(10,25%), se manteve em 2010 como a segunda região com menor número de 

idosos, com 5.066 hab. (11,96%).  

A análise da distribuição populacional do município durante esta década 

possibilita ainda a identificação da Região Norte como sendo a que concentra o 

maior número de pessoas entre a faixa etária de 0 a 59 anos, correspondendo 

a 23,30% em 2000 (64.731 hab.) e 26,08% em 2010 (77.519 hab.); sendo o 

bairro Vila Sônia, com 7,18%, o que concentra o maior número de habitantes 

entre 0 e 59 anos (21.351 hab.). A Região Sul também se mantém como a 

segunda maior em concentração de pessoas na faixa de 0 a 59 anos, com 

60.448 hab. (21,77%) em 2000 e 68.289 hab. (22,97%) em 2010. Nesta região, 

o bairro com maior concentração de pessoas no período é o Água Branca, com 

4,62% (2000) e 6,67% (2010), em valores absolutos respectivamente 12.823 e 

19.838 habitantes. 

Em relação aos menores de 01 ano, os bairros com maior população em 

2000 eram: a Vila Cristina (6,37% - 301) - Região Oeste e a Vila Sonia (6,20% - 

293) - Região Norte. Em 2010, o cenário mudou para: Vila Sonia (6,98% - 284) 

- Região Norte, Água Branca (7,74% - 315) – Região Sul e Vila Cristina (4,96% 

- 202) - Região Oeste. As figuras 3 e 4 ilustram os bairros com maior incidência 

de população, por alguns grupos etários. 
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Figura 3 – Bairros com maior incidência de menores de 01 ano, Piracicaba - 2010.          Figura 4 – Bairros com maior incidência de idosos, Piracicaba - 2010.     
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Fonte: IBGE, Censo Demográfico 2010. 

 
 

Clube de 
Campo (2,48% 
- 105 hab.) e 
Cidade Jardim 
(2,51% - 102 
hab.), bairros 
com o maior 
número de 
menores de 01 
ano - Região 
Centro. 

Vila Cristina (4,96% 
- 202 hab.) e Novo 
Horizonte (4,08% - 
166 hab.), bairros 
com maior número 
de menores de 01 
ano - Região Oeste. 
 

Água Branca (7,74% - 315 hab.) e 
Monte Líbano (4,15% - 169 hab.), 
bairros com maior número de 
menores de 01 ano - Região Sul. 

Vila Sônia (6,98% - 284 
hab.), Guamium (6,95% 
- 283 hab.), bairros com 
maior número de 
menores de 01 ano - 
Região Norte. 

Santa Cecília 
(2,87% - 117 hab.) e 
Piracicamirim 
(2,53% - 103 hab.), 
bairros com maior 
número de 
menores de 01 ano 
- Região Leste. 

Cidade Jardim 
(7,84% - 3.319 
hab.) e Clube 
de Campo 
(6,90% - 2.923 
hab.) 
concentram o 
maior número 
de idosos da 
Região Centro. 

Vila Cristina (2,69% - 
1.141 hab.) e Castelinho 
(1,41% - 597 hab.) 
concentram o maior 
número de idosos da 
Região Oeste. 
 

Paulista (4,50% - 1.905 hab.) e Paulicéia 
(3,66% - 1.551 hab.) e Água Branca (3,66 – 
1.550 hab.) concentram o maior número de 
idosos da Região Sul. 

Vila Sônia (4,72% - 
1.999 hab.), Santa 
Terezinha (2,61% - 
1.106 hab.) concentram 
a 2ª maior concentração 
de idosos da Região 
Norte. 

Vila Monteiro 
(3,24% - 1.372 hab.) 
e Piracicamirim 
(2,98% - 1.260 hab.) 
concentram o maior 
número de idosos 
da Região Leste. 



           Prefeitura do Município de Piracicaba 
                          SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
                                                 Estado de São Paulo 
 

 

22 
 

Figura 5 – Bairros com maior incidência de jovens (1-19 a.), Piracicaba - 2010.        Figura 6 – Bairros com maior incidência de adultos (20-59 a.), Piracicaba - 2010.     
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Fonte: IBGE, Censo Demográfico 2010. 

 

Clube de Campo 
(3,85% - 7.760 
hab.) e Cidade 
Jardim (3,73% - 
7.530 hab.), bairros 
com o maior 
número de adultos 
- Região Centro. 
 

Vila Cristina (4,13% - 
8.326 hab.) e Novo 
Horizonte (2,40% - 
4.845 hab.), bairros com 
o maior número de 
adultos - Região Oeste. 
 

Água Branca (6,37% - 12.837 hab.), 
Paulista (3,63% - 7.326 hab.) e Monte 
Líbano (3,10% - 6.252 hab.), bairros com 
maior número de adultos - Região Sul. 

Vila Sonia (6,93% - 
13.978 hab.) e Gamium 
(4,40% - 8.868 hab.) 
bairros com o maior 
número de adultos - 
Região Norte. 
 

Piracicamirim 
(2,88% - 5.810 hab.) 
e Santa Cecília 
(2,50% - 5.037 
hab.), bairros com o 
maior número de 
adultos - Região 
Leste. 

Clube de Campo (2,47% 
- 2.261 hab.) e Cidade 
Jardim (2,36% - 2.157 
hab.), bairros com o 
maior número de jovens 
- Região Centro. 

Vila Cristina (5,21% - 
4.767 hab.) e Novo 
Horizonte (3,64% - 3.332 
hab.), bairros com o maior 
número de jovens - 
Região Oeste. 
 

Água Branca (7,30% - 6.686 hab.), Monte 
Líbano (3,94% - 3.606 hab.) e Paulista 
(3,60% - 3298 hab.), bairros com o maior 
número de jovens - Região Sul. 

Vila Sonia (7,74% - 7,089 
hab.) e Gamium (7,43% 
- 6.801 hab.), bairros com 
o maior número de jovens 
- Região Norte. 
 

Santa Cecília 
(2,84% - 2.598 hab.) 
e Piracicamirim 
(2,38% - 2.175 
hab.), bairros com o 
maior número de 
jovens - Região 
Leste. 
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Gráfico 3 – Distribuição da população de Piracicaba por região anos 1991, 2000 e 2010. 

 
Fonte: IPPLAP, Censo Demográfico IBGE 1991, 2000 e 2010. 

O gráfico acima ilustra o que já vem sendo apresentado nos dados 

anteriores. Ou seja, de 1991 para 2010 houve redução relativa de 9 pontos 

percentuais da população que residia na região central da cidade, ao passo 

que nas regiões Norte e Sul houve crescimento, respectivamente, de 6 e 2 

pontos percentuais. 

Ainda em relação à análise do crescimento populacional, a tabela 3 

apresenta a série histórica dos coeficientes de Natalidade e Fecundidade do 

município para o período de 2000 a 2011. Embora entre os anos 2010 e 2011 

tenha havido pequena variação da taxa de natalidade de 0,69 %, nota-se que 

desde 2000 este indicador vem sofrendo redução. No ano de 2010, a taxa de 

fecundidade de Piracicaba foi 1,5 filhos por mulher. 

Tabela 3 – Série histórica das taxas de natalidade e fecundidade período de 2000 a 2011. 

Indicadores 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
Coeficiente Geral de 
Natalidade 16,51 15,71 15,29 14,39 14,88 14,25 13,83 13,07 13,56 13,06 12,99 13,08 
Coeficiente Geral de 
Fecundidade  58,05 55,47 54,29 51,38 53,5 51,57 50,33 47,41 49,4 47,79 46,13 46,61 

Fonte: SEADE. 
* Por 1.000 habitantes 
** Por 1.000 mulheres de 15 e 49 anos 

Com relação à distribuição da população por gênero, os dados 

apresentados no gráfico 4 mostram que Piracicaba possui 182.182 homens em 

2013 e 190.371 mulheres, indicando que a razão de sexo na cidade é 95,70, ou 

seja, para cada grupo de 100 mulheres há 95,70 homens. 
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Gráfico 4 – Evolução da população por gênero entre 2000 e 2010. 

 
Fonte: SEADE, 2000 – 2013. 

A análise histórica indica uma redução na razão dos sexos no município: 

em 1980 a razão era de 100,64; em 1990 passou para 99,21; em 2000 foi 

97,43, em 2010 reduziu para 96,70 e, em 2013, caiu ainda mais, para 95,70. 

Gráfico 5 – Distribuição da população por raça/cor ano 2010. 

 

Fonte: IPPLAP, Censo Demográfico IBGE 2000 e 2010. 

No que se refere à raça/cor da população do município, o gráfico 5 

mostra que a partir da autodeclaração no Censo IBGE em 2010, que 72,01% 

da população é de brancos (262.312); 21,03% pardos (76.592); 6,30% negros 

(22.946); 0,59% amarelos (2.155); 0,07% indígenas (246). 
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Gráfico 6 – Distribuição da população por sexo e faixa etária - 2000 e 2010. 

 
 

 
Fonte: SEADE, Censo Demográfico IBGE 2000 e 2010. 

A análise das pirâmides etárias do município (gráfico 6) ilustram a 

redução da população na base da pirâmide (0 a 19 anos) e o aumento no topo 

(acima de 75 anos), principalmente de mulheres acima dos 75 anos. 

Pode-se observar também a maior concentração no grupo de 20 a 59 

anos, idade economicamente produtiva, com 59,27% do total da população. 

Comparado ao ano 2000, esta faixa etária apresenta um aumento de 8,74 

pontos percentuais, enquanto a faixa de 0 a 4 anos apresentou uma redução 

de 2,82 pontos percentuais. 

As faixas etárias de 20 a 59 anos e acima de 60 aumentaram a 

representação na população. Estas distribuições mostram o envelhecimento da 
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população, indicando a necessidade de investimento na prevenção e 

assistência à saúde nesse extrato etário. 

Deste modo, a análise da caracterização populacional do município 

indica a necessidade de investimentos em ações, programas e serviços de 

saúde voltados à população idosa, visto que, assim como os centros de médio 

e grande porte da região Sudeste do país, Piracicaba encontra-se numa fase 

de transição no que se refere ao desenvolvimento, registrando um crescente 

envelhecimento de sua população e uma redução significativa do crescimento 

da população jovem (0-19 anos). Nesta perspectiva, destaca-se o aumento da 

expectativa de vida, principalmente de mulheres, o que ressalta a importância 

de investimento em ações de promoção a Saúde da Mulher e prevenção às 

doenças como câncer de mama, câncer de colo de útero, entre outras 

específicas deste público.  

A senilidade, por si só, muitas vezes associa-se a certas doenças como 

Acidente Vascular Cerebral; Alzheimer; demência; Parkinson; diabetes; 

osteoporose; hipertensão arterial; câncer de pele, de próstata, de cólon e reto. 

Daí a importância da adoção de medidas e programas que promovam sua 

prevenção e controle, bem como do estabelecimento de parcerias para 

estimular melhorias no estilo de vida desta população. 

O estudo sinaliza ainda, no tocante à distribuição da população no 

território regional de Piracicaba, a importância de investimentos nos programas 

de prevenção e em equipamentos de saúde nas regiões mais populosas: 

Norte, Sul e Oeste, essencialmente nas duas primeiras. 
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1.2. MORTALIDADE 
 
Os estudos sobre mortalidade são utilizados para mensurar o número de 

mortes ocorridas na população, adaptados ao tamanho desta mesma 

população, por unidade de morte. A taxa é expressa por unidades de morte por 

mil pessoas ao ano. 

1.2.1. Mortalidade Geral  

 O Coeficiente de Mortalidade Geral (CMG) é calculado dividindo-se o 

total de óbitos em determinado período pela população local calculada naquele 

local. Não é um bom indicador de saúde, mas permite a comparação temporal 

entre diferentes unidades geográficas. Geralmente, o coeficiente geral de 

mortalidade situa-se entre 6 e 12 óbitos por mil habitantes. Valores abaixo de 6 

podem significar sub-registro de óbitos. 
Tabela 4 - Coeficiente de mortalidade geral por 1.000 habitantes: Brasil, São Paulo e 
Piracicaba. Período: 2000 a 2010. 
 

 
Ano 

Brasil Estado de São Paulo Piracicaba 
Nº óbitos CMG Nº óbitos CMG Nº óbitos CMG 

2000 946.686 5,57 238.959 6,45 1.936 5,88 
2001 961.492 5,57 235.987 6,27 1.961 5,86 
2002 982.807 5,63 235.741 6,17 2.071 6,09 
2003 1.002.340 5,67 240.253 6,20 2.087 6,05 
2004 1.024.073 5,72 243.984 6,21 2.179 6,23 
2005 1.006.827 5,47 236.456 5,85 2.144 5,94 
2006 1.031.691 5,52 243.955 5,94 2.294 6,26 
2007 1.047.824 5,53 244.653 5,87 2.286 6,14 
2008 1.077.007 5,68 249.247 6,08 2.366 6,47 
2009 1.103.088 5,76 256.627 6,20 2.241 6,07 
2010 1.136.947 5,96 264.951 6,42 2.492 6,83 

Fontes: IBGE; SIM - Banco de Dados - VE Piracicaba. 

No período de dez anos, 2000 a 2010, Piracicaba apresentou CMG 

médio de 6,16 óbitos por mil habitantes, mesmo patamar da média do Estado 

de São Paulo (CMG 6,15 óbitos por mil habitantes). No mesmo período, a 
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média do Brasil foi menor, provavelmente por subnotificações de óbitos, 

conforme exposto acima.  

Tabela 5 - Coeficiente de mortalidade geral por regional de Piracicaba, 2000-2010. 
Região 2000 2010 

Norte 5,17 5,33 

Sul 5,11 5,39 

Leste 5,29 6,41 

Oeste 5,35 5,74 

Centro 8,39 10,04 

Rural 8,31 16,22 
Fonte: SIM - Banco de Dados - VE Piracicaba. 

 Em 2000, a região da cidade com maior CMG era a região central (8,39 

óbitos por mil habitantes). Em 2010, este cenário mudou passando a região 

rural a ser a de maior índice com 16,22 óbitos por mil habitantes. Uma provável 

explicação para este dado seria a ocorrência da redução da população na zona 

rural, que passou de 11.766 no ano de 2000, para 9.736 em 2010, com a 

manutenção do número de óbitos local. Na região central, pode ter ocorrido o 

mesmo fenômeno, visto que no ano 2000 sua população era de 63.736, 

enquanto em 2010 passou para 59.631 habitantes. 

Em termos gerais, a tabela a seguir mostra que a maior concentração 

dos óbitos acontece na população mais idosa, com idade acima 50 anos, o que 

é esperado. A concentração do óbito na faixa etária mais idosa é expressiva na 

região central, provavelmente pelo fato desta região concentrar o maior 

percentual populacional de pessoas idosas (27,86% dos habitantes acima de 

60 anos), enquanto na região rural a concentração nesta faixa foi menor, 

mostrando que os óbitos ocorreram mais precocemente do que o esperado.  
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Tabela 6- Distribuição dos óbitos por faixa etária e regional de Piracicaba. Período: 2010. 
Faixa etária - anos Norte Sul Leste Oeste Centro Rural 

Menor que 1 ano 12 9 8 15 3 1 
1 a 4  3 3 2 3 1 - 
5 a 9 1 2 - - - - 

10 a 19 7 6 5 2 2 - 

20 a 29 20 11 11 20 6 7 

30 a 39 25 25 21 12 9 11 

40 a 49 45 39 28 35 25 16 

50 a 59 61 57 56 57 50 19 

60 a 69 82 79 89 67 91 25 

70 a 79 102 90 89 62 168 21 

80 e mais 112 122 108 83 279 34 

Total 470 443 417 356 634 134 
Fonte: SIM - Banco de Dados - VE Piracicaba. 
 

Gráfico 7- Distribuição dos óbitos por faixa etária e sexo, residentes em Piracicaba, 2010. 

Fonte: SIM - Banco de Dados - VE Piracicaba. 

A tabela 7 mostra que na faixa etária de 10 a 29 anos há uma 

concentração de coeficiente de mortalidade geral nas regiões Norte e Oeste, 

podendo estar relacionado ao maior número de mortes por causas externas. 
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Tabela 7 – Proporção de óbitos segundo faixa etária e regional de Piracicaba, 2010. 
Faixa etária - anos Norte Sul Leste Oeste Centro Rural 
Menor que 1 ano 2,6 2,0 1,9 4,2 0,5 0,7 
1 a 4  0,6 0,7 0,5 0,8 0,2 0,0 
5 a 9 0,2 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 
10 a 29 5,7 3,8 3,9 6,2 1,3 5,2 
30 a 39 5,3 5,6 5,0 3,4 1,4 8,2 
40 a 49 9,6 8,8 6,7 9,8 3,9 12,0 
Acima de 50 76,0 78,6 82,0 75,6 92,7 73,9 
Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
Fonte: SIM - Banco de Dados - VE Piracicaba. 

Tabela 8 - Mortalidade proporcional por grupos de causas, residentes em Piracicaba, 2010. 

Grupos de causas 
2000 2010 

Nº % Nº % 

Doenças do aparelho circulatório 437 21,7 482 19,34 

Neoplasias 312 15,5 480 19,26 

Mal definidos 327 16,3 435 17,43 

Doenças do aparelho respiratório 180 9,0 310 12,44 

Causas externas 193 9,6 227 9,11 

Doenças do aparelho digestivo 116 5,8 140 5,62 

Doenças infecciosas e parasitárias 120 6,0 112 4,49 

Doenças endócrinas, nutricionais e metabólicas. 86 4,3 95 3,81 

Doenças do aparelho geniturinário 47 2,3 66 2,65 

Doenças do sistema nervoso 23 1,1 55 2,21 

Afecções originadas no período perinatal 109 5,4 26 1,04 

Transtornos mentais e comportamentais 08 0,4 18 0,72 

Malformações congênitas 21 1,0 14 0,56 

Doenças do sistema osteomuscular 04 0,2 12 0,48 

Doenças do sangue 16 0,8 9 0,36 

Gravidez, parto e puerpério 02 0,1 5 0,20 

Doenças da pele 08 0,4 5 0,20 

Doenças do ouvido 01 0,1 1 0,04 

Total 2.010 100 2.492 100 
Fonte: SIM - Banco de Dados - VE Piracicaba. 



           Prefeitura do Município de Piracicaba 
                          SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
                                                 Estado de São Paulo 
 

 

31 
 

Na tabela acima, observa-se que, nos anos 2000 e 2010, a maior causa 

básica de óbito está no grupo de doenças do aparelho circulatório (19,34%), 

respectivamente 21,7% e 19,34%. A análise possibilita ainda a observação do 

aumento no número de óbitos por neoplasias, passando de 312 em 2000 para 

480 em 2010. 

A tabela 9 mostra que a prevalência é maior na região Centro, 

possivelmente relacionada à predominância da faixa etária acima de 60 anos. 

Na terceira posição aparece o grupo de causas indeterminadas, o que é 

preocupante e a explicação poderia estar relacionada à falta do Serviço de 

Verificação de Óbito - SVO ou a preenchimentos inadequados e incompletos 

(causa declarada não define o tipo de óbito) dos atestados de óbitos. 



           Prefeitura do Município de Piracicaba 
                          SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
                                                 Estado de São Paulo 
 

 

32 
 

Tabela 9 - Mortalidade proporcional por grupos de causas distribuídos por regionais de Piracicaba. Período: 2010. 
Grupos de causas Norte Sul Leste Oeste Centro Rural 
Doenças do aparelho circulatório 14,48 18,62 16,55 16,55 28,50 5,29 

Neoplasias 18,96 17,24 19,18 12,28 26,51 1,94 

Doenças do aparelho respiratório 20,59 16,01 17,97 12,09 30,39 2,94 

Doenças do sistema nervoso 16,36 12,73 12,72 14,54 40,00 3,64 

Doenças endócrinas, nutricionais e metabólicas 28,26 18,48 11,96 11,96 25,00 4,35 

Causas externas 27,27 14,77 13,64 18,75 16,48 9,09 

Doenças do aparelho digestivo 21,21 24,24 12,78 9,85 27,27 4,54 

Doenças infecciosas e parasitárias 17,14 21,90 22,86 13,33 20,95 3,81 

Mal definidos 19,76 17,41 19,06 16,47 20,70 5,59 

Doenças do aparelho geniturinário 19,35 22,58 14,52 8,06 32,26 3,22 

Afecções originadas no período perinatal 29,17 20,83 4,17 37,50 4,17 4,17 

Transtornos mentais e comportamentais 11,76 5,88 23,53 11,76 41,18 5,88 

Doenças do sistema osteomuscular 8,33 8,33 16,67 16,67 41,67 8,33 

Malformações congênitas 40,00 40,00 10,00 10,00 - - 

Doenças do sangue - 11,11 33,33 - 33,33 22,22 

Doenças da pele 25,00 - 25,00 - 50,00 - 

Gravidez, parto e puerpério - 40,00 - 20,00 20,00 20,00 

Doenças do ouvido - 100 - - - - 
Fonte: SIM - Banco de Dados - VE Piracicaba. 
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1.2.2. Mortalidade Materna 

De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS) e pela Classificação Internacional das Doenças – 10ª Revisão (CID 

10), entende-se morte materna como sendo a morte de uma mulher durante a gestação ou dentro do período de até 42 dias após 

o término da gestação, independe da duração, devido a qualquer causa relacionada ou agravada pela gravidez ou por medidas 

adotadas em relação a ela, porém não devida a causas acidentais ou incidentais. Então, a taxa de mortalidade materna é 

calculada pelo número de óbitos de mulheres devido a complicações da gravidez, do parto e do puerpério, observados durante um 

determinado período de tempo, referido ao número de nascidos vivos ou nascimentos totais do mesmo período. 

Tabela 10 - Mortalidade proporcional por grupos de causas distribuídos por regionais de Piracicaba. Período: 2010. 
Mortalidade materna 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
Nº nascidos vivos 5331 4941 5180 4862 5160 5038 5045 4805 5051 4789 4735 
Morte materna (Total) 2 3 2 4 2 1 1 4 6 6 5 
Causas obstétricas diretas - 3 2 3 1 1 - 4 4 3 3 
Causas obstétricas indiretas 2 - - 1 1 - 1 - 2 3 2 
Coeficiente de mortalidade 
materna por 100.000 NV 18,76 40,48 38,61 82,27 38,76 19,85 19,82 83,25 59,39 62,64 42,24 

Fontes: SIM e SINASC - Banco de Dados - VE Piracicaba. 

Em relação à mortalidade materna, nota-se que não existe uma tendência de queda mantida, na série histórica, como se 

observa, por exemplo, no coeficiente 18,76 no ano 2000, aumento em 2003 (82,27), nova queda nos anos 2005 (19,85) e 2006 

(19,82), e finalizando em 2010 com 42,24.  
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Tabela 11 - Coeficiente de mortalidade materna distribuído por raça/cor, ano 2000 e 2010. 
Raça 2000 2010 

Branca - 21,12 
Preta 18,76 21,12 
Parda - - 
Amarela - - 
Indígena - - 
Sem declaração - - 
Total 18,76 42,24 

Fontes: SIM e SINASC - Banco de Dados - VE Piracicaba. 

 Na tabela acima, observa-se que não houve discrepância significativa no 

coeficiente de mortalidade materna distribuição por raça, sendo que em 2010 a 

proporção foi de 1 para 1 nas raças branca e preta. 

1.2.3. Mortalidade Infantil 

O Coeficiente de Mortalidade Infantil aponta uma taxa que pode ser 

comparada às demais cidades e é obtido pelo número de óbitos de crianças 

menores de um ano de idade, em determinado período e local, pelo número de 

nascidos vivos dessa mesma localidade e ano, expresso por mil nascidos 

vivos. Altas taxas de mortalidade infantil refletem, de maneira geral, baixos 

níveis de saúde, de desenvolvimento socioeconômico e de condições de vida. 

A mortalidade infantil é considerada um indicador da situação de saúde e 

condições de vida de uma população (Grant, 1992), dada à vulnerabilidade que 

o bebê tem ao se relacionar com o meio em que vive. Este indicador passa a 

ser um sinal de alerta de possíveis falhas na qualidade da atenção no pré-natal 

e no atendimento à criança. O índice considerado aceitável pela OMS é de 10 

mortes para cada mil nascimentos. 

No início dos anos 2000, a média dos coeficientes da mortalidade infantil 

(CMI) era de 14,30 óbitos por mil nascidos vivos, considerada alta frente ao 

número de equipamentos de saúde disponíveis para a população. Em 2005, 

após o início das ações pactuadas visando à redução das taxas de Mortalidade 

Infantil por meio do Pacto pela Redução do Óbito Infantil, houve considerável 

diminuição nesse coeficiente. Pode-se notar que em 2004 o CMI foi de 14,92 
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óbitos por mil nascidos vivos, enquanto que em 2005 foi de 11,31 óbitos por mil 

nascidos vivos. Desde então, esta tendência de queda vem se mantendo na 

série histórica, embora com alguma flutuação. No geral, houve uma queda de 

30,63% no Coeficiente de Mortalidade Infantil de 2004 até o ano 2010. 

A mortalidade infantil é composta por dois componentes, a neonatal (0 a 

27 dias) e a pós-neonatal (28 dias a 11m e 29 dias). Atualmente, o maior 

número de óbitos infantis concentra-se no período neonatal e estão fortemente 

relacionados com a qualidade do pré-natal. Dentro da mortalidade neonatal, a 

maior parte dos óbitos ocorreu na primeira semana de vida (mortalidade 

neonatal precoce), enquanto que no componente pós-neonatal, o óbito está 

relacionado com a qualidade dos serviços de puericultura, saneamento básico 

e acessibilidade aos serviços de saúde. 

  
 



           Prefeitura do Município de Piracicaba 
                          SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
                                                 Estado de São Paulo 
 

 

36 
 

Tabela 12 - Mortalidade infantil em Piracicaba. Período: 2000 a 2010. 
Percentuais 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
Mortalidade neonatal 71,43 76,06 66,22 73,61 70,13 70,17 72,92 66,00 69,09 77,78 57,14 
Mortalidade pós-neonatal 28,57 23,94 33,78 26,39 29,87 29,83 27,08 34,00 30,91 22,22 42,86 
Coeficientes por 1.000 NV            
Mortalidade infantil 13,13 14,37 14,28 14,81 14,92 11,31 9,51 10,40 10,89 9,40 10,35 
Mortalidade neonatal 9,38 10,93 9,46 10,90 10,46 7,94 6,94 6,87 7,52 7,31 5,91 
Mortalidade neonatal precoce 7,88 8,70 7,53 7,40 8,14 5,36 5,15 5,41 5,34 5,64 3,80 
Mortalidade neonatal tardio 1,50 2,23 1,93 3,50 2,32 2,58 1,78 1,46 2,18 1,67 2,11 
Mortalidade pós-neonatal 3,75 3,44 4,83 3,91 4,46 3,37 2,58 3,54 3,36 2,09 4,43 
Principais grupos de causas %            
Afecções perinatais 61,43 66,20 55,41 61,11 55,84 50,88 70,83 46,00 60,00 57,78 53,06 
Malformações congênitas 15,71 16,90 20,27 18,06 16,88 22,81 18,75 32,00 27,27 24,44 22,45 
Doenças respiratórias 5,71 1,41 4,05 6,94 5,19 10,53 2,08 6,00 5,45 4,44 4,08 
Causas externas 1,43 - 2,70 4,17 2,60 7,02 2,08 4,00 1,82 - 6,12 
Doenças infecciosas 2,86 2,82 2,70 1,39 5,19 - 2,08 6,00 1,82 6,67 6,12 
Mal definido 4,29 5,63 9,46 5,56 9,09 8,77 2,08 4,00 - 2,22 2,04 

Fontes: SIM e SINASC - Banco de Dados - VE Piracicaba. 
 
 

Em relação às causas, observa-se que o maior número de óbitos está concentrado no grupo de afecções perinatais, 

estando aí incluídas as patologias clínicas durante a gestação (infecção do trato urinário, hipertensão e diabetes na gestante), 

obstétricas (deslocamento prematuro de placenta, retardo de crescimento intrauterino) e assistência ao parto. Em Piracicaba, a 
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prematuridade está fortemente associada ao óbito infantil e um dos grandes 

objetivos do município é sua redução por meio da qualificação das ações de 

acompanhamento do pré-natal em toda a rede de assistência.  
 
Tabela 13 - Coeficiente de mortalidade infantil segundo escolaridade materna em 
Piracicaba. Período: 2000 a 2010. 
 
Ano 

Escolaridade materna 

Nenhum Ensino fundamental Ensino médio Superior 

2000 31,75 12,02 9,13 8,67 
2001 66,67 6,95 4,02 6,26 
2002 61,54 16,33 11,06 5,34 
2003 37,04 17,90 10,30 13,77 
2004 - 17,14 12,87 9,51 
2005 - 16,51 7,63 4,27 
2006 55,55 13,00 4,66 12,87 
2007 - 16,81 4,69 13,15 
2008 71,43 13,34 8,99 5,25 
2009 - 7,57 10,91 1,53 
2010 - 12,85 8,91 11,02 
Fontes: SIM e SINASC - Banco de Dados - VE Piracicaba. 

A tabela demonstra que a mortalidade infantil está relacionada com a 

escolaridade materna, sendo maior conforme o menor número de anos 

estudados. Como observado, por exemplo no ano 2008 o coeficiente está 

assim distribuído: 71,43 dos óbitos infantis ocorreram em mães sem nenhuma 

escolaridade; 13,34 em mães com ensino fundamental; 8,99 em mães com 

ensino médio; 5,25 em mães com ensino superior. Isto pode ser explicado por 

uma maior compreensão e possibilidade de intervenção pelos profissionais das 

equipes de saúde nos grupos com maior escolaridade. A menor escolaridade 

associa-se ainda consideravelmente às iniquidades sociais. 
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Tabela 14 - Coeficiente de mortalidade infantil por região de Piracicaba. Período: 2000 a 
2010. 

Ano Norte Sul Leste Oeste Centro Rural 

2000 15,09 14,94 7,99 12,50 12,14 15,38 

2001 19,27 12,55 9,76 19,49 3,50 3,76 

2002 17,73 15,25 11,44 13,84 10,54 13,47 

2003 14,48 15,53 16,93 12,13 12,96 20,32 

2004 14,34 14,53 18,01 12,47 10,02 29,74 

2005 13,32 7,40 4,67 20,81 8,80 11,15 

2006 8,38 11,49 12,26 6,51 9,06 11,15 

2007 7,86 10,04 9,85 15,13 10,99 9,09 

2008 13,55 11,37 4,43 14,38 12,59 3,45 

2009 8,62 13,44 8,94 8,81 11,32 4,48 

2010 9,34 10,50 9,71 16,11 6,00 4,44 

Fontes: SIM e SINASC - Banco de Dados - VE Piracicaba. 
 

A região Oeste concentrou a maior média na proporção dos óbitos 

infantis na série histórica, seguidas pelas regiões Norte e Sul. Entretanto, 

importante ressaltar uma diminuição significativa dos óbitos na região rural a 

partir de 2007. 

1.2.4. Saúde da Mulher 

Conforme tabela 15 a seguir, as regiões com o maior percentual 

adolescentes grávidas são Norte (30,01%), Oeste (24,49%) e Sul (20,53%), o 

que corresponde as regiões mais populosas do município.  
 

Tabela 15 - Mães adolescentes por regional de Piracicaba. Período: 2010. 
Região Nº % 

Norte 190 30,01 
Sul 130 20,53 
Leste 89 14,16 
Oeste 155 24,49 
Centro 29 4,58 
Rural 39 6,16 
Total 632 100 

Fonte: SINASC - Banco de Dados - VE Piracicaba. 
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De acordo com os dados do SINASC em 2012 (tabela 16), o percentual 

de crianças nascidas de mães adolescentes é de 13,6%, sendo 0,7% na faixa 

etária entre 10 e 14 anos e 12,9% entre 15 e 19 anos. 

Tabela 16 – Nascidos vivos segundo faixa etária da mãe, Piracicaba. Período: 2012 
Faixa Etária Nº % 

10 a 14 anos 35 0,7 
15 a 19 anos 659 12,9 
20 a 24 anos 1.118 21,9 
25 a 29 anos 1.436 28,1 
30 a 39 anos 1.736 34,0 
40 a 49 anos 119 2,3 
Total 5.103 100 

Fonte: SINASC - Banco de Dados - VE Piracicaba 

De acordo com o MS, a recomendação de acompanhamento da 

gestação é de no mínimo seis consultas pré-natais durante a gravidez, pois 

quanto maior o número de consultas pré-natais, maior a garantia de uma 

gestação e parto seguro, prevenindo assim a saúde da mãe e do bebê.  

Tabela 17 – Nascidos vivos segundo número de consultas de pré-natal realizadas, 
Piracicaba. Período: 2012 

Pré-natal Nº % 
Nenhuma 20 0,4 
1 a 3  173 3,4 
4 a 6 861 16,9 
7 e mais 4.014 78,7 
Ignorado 35 0,7 
Total 5.103 100 

Fonte: SINASC - Banco de Dados - VE Piracicaba. 

A tabela 17 indica que em 2012 a proporção de gestantes sem 

acompanhamento pré-natal no município foi de 0,4%, sendo 78,7% a de 

gestantes com 7 ou mais consultas.  

Ainda em relação à saúde da mulher, o gráfico 8 ilustra os grupos de 

causas com maior incidência de internação da mulher no ano de 2010. Abaixo 

de gravidez, parto e puerpério (15,9%), estão às doenças do aparelho 

respiratório (4,9%), seguidas das doenças do aparelho digestivo (4,7%). 
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Gráfico 08 – Série histórica dos indicadores de internação da mulher por grupos de 
causas, Piracicaba, Período: 2002 a 2010. 

    Fonte: SIH/SUS 

1.2.5. Saúde do Homem 

Com base nos grupos de causas apresentado no gráfico 09, identifica-se 

na série histórica de 2002 a 2010 que a maior incidência de internação do 

homem centra-se nas consequências de causas externas e nas doenças 

respiratórias. 

Gráfico 09 – Série histórica dos indicadores de internação do homem por grupos de 
causas, Piracicaba, Período: 2002 a 2010. 

Fonte: SIH/SUS 
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1.3. DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS  

Em relação às doenças transmissíveis, observa-se redução expressiva 

da morbidade e mortalidade em todo o mundo e no Brasil. Esta redução deve-

se às melhores condições de vida da população, programas de vacinação, 

surgimento dos antibióticos, ações de vigilância e controle de doenças. 

Entretanto, alguns desafios ainda permanecem relacionados ao 

processo de urbanização atual - como a dengue - e o surgimento de novos 

desafios, como a realização de eventos de massa, facilitando o deslocamento 

das pessoas. Assim, faz-se necessário trabalhar para a superação dos novos 

desafios presentes no município, a fim responder oportunamente às novas 

demandas relacionadas às doenças transmissíveis. 

1.3.1. Coqueluche 

A coqueluche é uma doença infecciosa aguda transmissível, de 

distribuição universal. Compromete especificamente o aparelho respiratório 

(traqueia e brônquios) e se caracteriza por paroxismos de tosse seca. 

Ocorre sob as formas endêmica e epidêmica. Em lactentes, pode 

resultar em número elevado de complicações e até em morte. 

O agente etiológico é a Bordetella pertussis, bacilo gram-negativo. 

A principal medida de prevenção contra a coqueluche é a vacinação dos 

suscetíveis na rotina das unidades básicas de saúde, sendo preconizada pelo 

Programa Nacional de Imunizações/MS a vacina pentavalente (que oferece 

proteção contra difteria, tétano, coqueluche, Haemophilus influenza tipo B e 

hepatite B). É indicada para imunização ativa de crianças a partir de dois 

meses de idade, em esquema de três doses com intervalo de 60 dias entre as 

doses. 

 No ano de 2011, observou-se um aumento súbito do número de casos 

confirmados da doença no país, mantendo-se elevado no ano de 2012. Em 

Piracicaba, no período avaliado, 100% dos casos confirmados foram na faixa 

etária de menores de 1 ano, sendo o mês de dezembro o de maior incidência 

de início do sintoma. 
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Gráfico 10 – Distribuição dos casos de Coqueluche por ano de início do sintoma, 
Piracicaba, Período: 2008 a 2012. 

Fonte: SINAN - Banco de Dados – VE Piracicaba 

Tabela 18 – Distribuição dos casos de Coqueluche por mês de início do sintoma, 
Piracicaba, Período: 2008 a 2012. 

Mês de início dos Sintomas 2008 2011 2012 Total 
Janeiro 1 0 0 1 
Dezembro 0 2 1 3 
Total 1 2 1 4 
Fonte: SINAN - Banco de Dados – VE Piracicaba 

1.3.2. Meningites 

Meningite é uma inflamação das meninges, membranas que envolvem o 

encéfalo e a medula espinhal. As meningites de origem infecciosa, 

principalmente relacionadas às bactérias e aos vírus, são importantes do ponto 

de vista de saúde pública, pela magnitude de sua ocorrência e potencial de 

produzir surtos.  

Vários patógenos podem causar meningite bacteriana, dentre eles, 

destacam-se a Neisseria meningitidis (meningococo), que possui diversos 

sorogrupos, sendo os mais frequentes A, B, C, W135 e Y, o Haemophilus 

influenzae do tipo B e o Streptococcus pneumoniae.  

O meningococo é a mais importante causa de meningite bacteriana no 

Brasil, responsável por aproximadamente 3 mil casos por ano. As crianças 

menores de 5 anos representam o grupo etário de maior risco para doença 

meningocócica (DM). 

Em Piracicaba, nos anos de 2008 a 2012, do total de casos de DM em 

que foi possível a identificação do sorogrupo, observou-se um maior percentual 

do sorogrupo C (57,9%), seguido do sorogrupo B (36,8%).  
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Gráfico 11 – Doença Meningocócica: distribuição percentual dos casos segundo 
sorogrupo, Piracicaba, Período: 2008 a 2012. 

Fonte: SINAN - Banco de Dados – VE Piracicaba 

Tabela 19 – Distribuição segundo etiologia, dos casos de meningites investigadas em 
residentes no município de Piracicaba, Período: 2008 a 2012. 

Etiologia 2008 2009 2010 2011 2012 Total 
(%) Proporção da etiologia 

no total de casos 
Meningite Viral 10 21 20 16 13 80 43,72% 
Meningite Bacteriana 10 8 6 6 5 35 19,13% 
Meningite Meningocócica 3 2 2 3 0 10 5,46% 
Meningococcemia 1 3 1 2 3 10 5,46% 
Meningite Meningocócica + 
meningococcemia 4 2 11 1 2 20 10,93% 
Meningite pneumocócica 2 2 5 5 4 18 9,84% 
Meningite outra etiologia 1 2 1 1 0 5 2,73% 
Meningite não especificada 2 0 1 0 0 3 1,64% 
Meningite por Haemophylus 0 0 0 1 0 1 0,55% 
Meningite Tuberculosa 0 0 0 0 1 1 0,55% 
Total 33 40 47 35 28 183 100,00% 
Fonte: SINAN - Banco de Dados – VE Piracicaba 

Com base no período avaliado na tabela 19, a principal causa de 

meningite bacteriana foi o meningococo, responsável por 21,85% dos casos. O 

pneumococo foi a segunda maior causa de meningite bacteriana, com 9,84% 

dos casos. A meningite por H. influenzae do tipo B representou apenas 0,55%. 

Isto se deve à introdução da vacina contra o Hib no país em 1999. As 

meningites virais correspondem a 43,72% dos casos e as meningites 

bacterianas, em que não foi possível a definição do agente etiológico, 

correspondem a 19,13%. 
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Tabela 20 – Frequência de casos de Meningite por evolução, segundo etiologia, no 
município de Piracicaba, Período: 2012. 

Etiologia Alta 
Óbito por 
meningite Ignorado/Branco Total (%) Total 

Meningite Viral 13 0 0 13 46,43 
Meningite Bacteriana 4 0 1 5 17,86 
Meningite 
Meningocócica+meningococcen 1 1 0 2 7,14 
Meningite pneumocócica 3 1 0 4 14,29 
Meningococcemia 0 3 0 3 10,71 
Meningite Tuberculosa 1 0 0 1 3,57 
Total 22 5 1 28 100,00 

Fonte: SINAN - Banco de Dados – VE Piracicaba 

A tabela 20 mostra a evolução dos casos de meningite no ano de 2012, 

segundo a etiologia. 

Vale destacar que no calendário de vacinação da criança estão 

disponíveis as vacinas contra o Haemophilus influenzae do tipo B (Hib), a 

vacina pentavalente, recomendada para crianças menores de 4 anos de idade, 

a vacina conjugada contra o meningococo do sorogrupo C, indicada para 

crianças menores de dois anos, e a vacina pneunocócica 10 valente conjugada 

contra o Streptococcus pneumoniae, recomendada para crianças menores de 

dois anos. As duas últimas foram introduzidas no calendário vacinal das 

crianças em 2010. 

1.3.3. Influenza 

Em 2009 ocorreu a pandemia de influenza causada pelo vírus Influenza 

A H1N1, com a confirmação da doença em mais de 212 países e com, pelo 

menos, 15.921 óbitos, segundo dados da OMS. 

A gripe é uma doença causada pelo vírus da Influenza, que ocorre 

predominantemente nos meses mais frios do ano. Esse vírus apresenta vários 

subtipos diferentes que circulam, a cada ano, nas distintas regiões do mundo, 

produzindo a chamada gripe ou influenza sazonal, cujos sintomas mais comuns 

são febre, coriza, tosse, dor de garganta e mal-estar. 

Em algumas situações podem ocorrer complicações como pneumonia e 

insuficiência respiratória, configurando um quadro denominado de Síndrome 
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Respiratória Aguda Grave (SRAG). Essas complicações são mais comuns em 

determinados grupos mais vulneráveis, como as pessoas com mais de 60 

anos, crianças menores de dois anos, gestantes e portadores de algumas 

doenças crônicas debilitantes.  

A vacina contra influenza é disponibilizada pelo Ministério da Saúde aos 

grupos prioritários, com o objetivo de reduzir a mortalidade, as complicações e 

as internações decorrentes das infecções pelo vírus da influenza. 

Tabela 21 – Distribuição dos casos de Influenza por faixa etária, segundo situação 
vacinal, no município de Piracicaba, Período: 2012. 

Faixa Etária Frequência Situação Vacinal % 
10 a 14 anos 1 1 50,00% 
70 a 79 anos 1 1 50,00% 
Total 2 2 100,00% 
Fonte: SINAN - Banco de Dados – VE Piracicaba 

De acordo com a tabela 21, no ano de 2012 foram confirmados 2 casos 

de influenza, nas faixas etárias de 10-14 anos e 70-79 anos, sendo que os dois 

casos não receberam a vacina.  

1.3.4. Hepatites Virais 

As Hepatites Virais (HV) são um grave problema de saúde pública no 

mundo e no Brasil. As HVs são doenças provocadas por diferentes agentes 

etiológicos, que apresentam características epidemiológicas, clínicas e 

laboratoriais semelhantes, porém com importantes particularidades. As HVs 

têm grande relevância para a saúde pública pelo número de indivíduos 

atingidos e pela possibilidade de complicações das formas agudas e crônicas. 

A hepatite pelo vírus A (HVA) geralmente é uma doença leve e benigna 

que acomete mais as crianças, mas pode causar epidemias e surtos em 

creches, pré-escolas, berçários, etc. No adulto, ela pode ser mais grave. A 

transmissão do vírus ocorre por meio da água e alimentos contaminados por 

fezes, ou no contato pessoa a pessoa. Em regiões onde o saneamento básico 

é precário, a HVA é mais comum e ocorre nas idades precoces, principalmente 

em crianças em idade escolar.  
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As hepatites B (HBV) e C (HCV) podem evoluir para formas crônicas, 

podendo evoluir para cirrose e câncer de fígado. Na HBV, a porcentagem de 

evolução para formas crônicas é maior quando a infecção ocorre no recém-

nascido ou até os cinco anos de vida. A transmissão do vírus das HBVs e 

HBCs se faz por via parenteral, pela via sexual e vertical (da mãe para o filho 

durante o parto ou pela amamentação quando a mãe é portadora do vírus). 

Piracicaba é um dos municípios prioritários para o Controle das 

Hepatites Virais e enfrenta de forma programática este agravo. Com registro de 

casos desde 1992, nosso município sempre observou uma prevalência maior 

da Hepatite C com relação aos casos de Hepatite B, da ordem de 4:1. 

Gráfico 12 – Distribuição de casos de Hepatites Virais, por ano de diagnóstico e fonte de 
infecção em Piracicaba, Período: 1992 a 2012. 

Fonte: SINAN - Banco de Dados – VE Piracicaba 

A transmissão se dá predominantemente pelo uso de drogas, seguido 

pela via sexual. Temos que destacar que o oferecimento da testagem para 

Hepatites Virais é recente e que as infecções ocorridas há décadas só foram 

diagnosticas atualmente, daí o uso de drogas injetáveis ser tão significante 

como fonte de infecção para os casos de hepatite, pois sabemos que, a 

exemplo do que ocorre com o HIV, a transmissão por este tipo de 

comportamento tem sido cada vez menor, como o próprio uso desta via de 

administração da droga. 
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Gráfico 13 – Frequência das Hepatites Virais por etiologia, segundo ano de notificação, 
Piracicaba, Período: 2008 a 2012. 

Fonte: SINAN - Banco de Dados – VE Piracicaba 

A população branca é a mais acometida e é, também, a predominante 

no município, o que nos mostra mais uma vez que a doença se disseminar de 

forma indiscriminada na população. 

Gráfico 14 – Frequência das Hepatites Virais por etiologia, segundo raça, Piracicaba, 
Período: 2008 a 2012. 

Fonte: SINAN - Banco de Dados – VE Piracicaba 
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1.3.5. Leptospirose 

É uma doença infecciosa febril de início abrupto, cujo espectro pode 

variar desde um processo inaparente até formas graves. Sua ocorrência está 

relacionada às precárias condições de infraestrutura sanitária e alta infestação 

de roedores infectados. As inundações propiciam a disseminação e a 

persistência do agente causal no ambiente, facilitando a ocorrência de surtos. 

Nos meses de dezembro/janeiro, período de aumento das chuvas e 

possibilidade de ocorrência de enchentes, as unidades de saúde são alertadas 

para a ocorrência de casos suspeitos da doença, bem como para os sinais/ 

sintomas e condutas. 

No período de 2008 a 2012 foram notificados 395 casos de leptospirose 

e confirmados 76 casos, conforme ilustrado na tabela 22.  

Gráfico 15 – Frequência de casos investigados de Leptospirose por ano de início de 
sintomas, segundo classificação final, no município de Piracicaba, Período: 2008 a 2012. 

Fonte: SINAN - Banco de Dados – VE Piracicaba 

Os casos confirmados concentram-se nas faixas etárias de 10 a 39 anos 

(72,4%), embora não exista uma predisposição de gênero ou de idade para 

contrair a infecção. A tabela 24 indica que, no período avaliado, todos os casos 

notificados evoluíram para cura, não sendo registrado óbito por este agravo. 
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 Gráfico 16 – Frequência de casos confirmados de Leptospirose por ano de início do 
sintoma, segundo faixa etária, Piracicaba, Período: 2008 a 2012. 

Fonte: SINAN - Banco de Dados – VE Piracicaba 

 Gráfico 17 – Frequência de casos de Leptospirose por ano de início do sintoma, 
segundo evolução/cura, Piracicaba, Período: 2008 a 2012. 

Fonte: SINAN - Banco de Dados – VE Piracicaba 

1.3.6. Tuberculose 

A tuberculose é transmitida por via aérea em praticamente a totalidade 

dos casos. A infecção ocorre a partir da inalação de núcleos secos de gotículas 

contendo bacilos expelidos pela tosse, fala ou espirro de doente com 

tuberculose ativa de vias respiratórias (pulmonar ou laríngea).  
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Os casos bacilíferos são a principal fonte de disseminação da doença e 

a descoberta precoce por meio da busca ativa do Sintomático Respiratório (SR) 

- pessoas com tosse por tempo igual ou superior a 3 semanas - é importante 

medida para interromper a cadeia de transmissão, desde que acompanhada 

pelo tratamento oportuno. Para fins operacionais, o Ministério da Saúde estima 

que 1% da população seja SR, devendo ser realizada a busca ativa destes 

indivíduos por todos os serviços de atenção à saúde. 

No período de 2003 a 2012 a porcentagem média de SR avaliados em 

relação à meta foi de 33,8%, variando de 25,9% em 2010 a 38,3% em 2004. 

Os dados apresentados mostram a necessidade de intensificação das ações 

para a busca ativa de casos suspeitos. 

Tabela 22 – Distribuição da porcentagem da meta de Sintomático Respiratório (SR) 
examinados, no período de 2003 a 2012, em Piracicaba. 

Ano % da meta de SR examinados 
2003 34.1 
2004 38.3 
2005 37.6 
2006 32.9 
2007 34.6 
2008 34.4 
2009 35.2 
2010 25.9 
2011 30.0 
2012 35.0 

Fonte: Sala de Situação de Tuberculose/ CVE/ SES/ SP 

O município de Piracicaba é considerado prioritário para tuberculose 

pelo Programa de Controle da Tuberculose do Estado de São Paulo. A média 

de casos novos nos anos avaliados foi de 131 casos/ano. Em relação à forma 

bacilífera, a média de casos novos foi de 87 casos/ ano, sendo que no ano de 

2012 houve o maior número de casos registrados. 
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Gráfico 18 – Distribuição de casos de Tuberculose, residentes em Piracicaba, no período 
de 2001 a 2012. 

 
Fonte: Sala de Situação de Tuberculose/ CVE/ SES/ SP 

 

O encerramento dos casos no período de 2001 a 2012 mostrou uma 

taxa de cura média de 81,7%, variando de 74%, nos anos de 2010 e 2011, a 

90% em 2009. No ano de 2012 houve um aumento na taxa de cura e 

diminuição na taxa de abandono, quando comparado aos anos de 2010 e 

2011. Vale destacar que no ano de 2012 houve uma ampliação do tratamento 

diretamente observado. Esta modalidade tem por objetivo fortalecer a adesão 

do paciente ao tratamento, reduzindo os casos de abandono e aumentando a 

probabilidade de cura. 
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Gráfico 19 – Distribuição de casos de Tuberculose, segundo encerramento, no período 
de 2001 a 2012 em Piracicaba. 

 
Fonte: Sala de Situação de Tuberculose/ CVE/ SES/ SP 

1.3.7. AIDS 

O primeiro caso e o início da assistência ao HIV/Aids em Piracicaba 

datam do mesmo ano, 1982. No início, como no restante do país, as categorias 

de exposição exclusivas eram de homossexuais e bissexuais. Nos últimos 

anos, as tendências de heterossexualização, feminização e pauperização 

ganharam destaque. 

Em 1990, a proporção entre homens e mulheres diagnosticados era de 

7:1 e, atualmente, está em 1,5:1, com momentos de inversão desta 

proporção,ou seja, em determinados momentos do ano, para cada homem 

diagnosticado, temos duas mulheres, principalmente na adolescência. 

Na década de 1990, as categorias de exposição heterossexual e ligadas 

ao uso abusivo de drogas tiveram um importante aumento. Após o ano de 2002 

houve uma queda acentuada e consistente no número de casos cuja exposição 

principal seja o uso de drogas e sim pela parceria com usuários de drogas. Nos 
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últimos anos esta mesma tendência se registrou. Tal situação aponta para uma 

interferência positiva do Programa, demonstrando que, ao contrário do que se 

estimava internacionalmente, os trabalhos desenvolvidos no Brasil, 

principalmente de prevenção, têm surtido efeito e contribuindo para certa 

estabilização da epidemia. 

Com relação às pessoas com 60 anos ou mais, percentualmente se 

verifica um aumento acentuado de casos notificados de Aids na última década 

que, em  números absolutos, mesmo sendo muito pequenos, já se pode 

configurar como uma tendência de crescimento da epidemia nessa faixa 

populacional. 

O Programa Municipal de DST/Aids foi institucionalizado na década de 

1990 e, na estrutura da Secretaria Municipal de Saúde, encontra-se ligado 

diretamente ao secretário, não havendo nenhuma outra instância entre o 

Coordenador de DST/Aids e o titular da pasta. 

A SEMS tem trabalhado conjuntamente com outros programas de 

saúde, dentre os quais, principalmente, os Programas Municipais de Saúde da 

Mulher, Saúde Mental, Saúde do Trabalhador e Saúde da Criança e do 

Adolescente. Outros parceiros que têm sido fundamentais são a Secretaria 

Municipal de Educação, a Diretoria Regional de Saúde, o Grupo de Vigilância 

Epidemiológica Regional (GVE), a Vigilância Epidemiológica Municipal, o 

Laboratório Municipal, o Conselho Municipal de Saúde e a sociedade civil 

organizada, representada pela ONG Casvi – “Centro de Apoio e Solidariedade 

à Vida”, o Grupo E-jovem-Piracicaba e a Casa Aconchego. 

Piracicaba conta com a rede básica de saúde capacitada e qualificada 

para a abordagem sindrômica das DSTs, bem como, para as ações de 

prevenção da transmissão vertical do HIV e da sífilis. O teste anti-HIV está 

disponível em qualquer unidade de saúde do município. 

Integram a rede municipal de saúde, sob coordenação do Programa 

Municipal de DST/Aids, um SAE, um CTA e um HD. A assistência domiciliar é 

prestada pelo PAD (Programa de Atendimento Domiciliar). A mesma estrutura 
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hierarquizada de atenção em DST/HIV/Aids é também utilizada para os casos 

de hepatites virais. 

As tabelas 23 a 26 mostram o número de casos registrados no município 

em crianças e adultos, bem como o registro de óbitos por Aids. 

Tabela 23 – Casos de Aids por ano de notificação em Piracicaba, Período: 2008 a 2012.  
Casos de AIDS/Ano de 
notificação 2008 2009 2010 2011 2012 Total 
Número de casos em adultos 126 55 50 71 79 381 
Percentual Notificação 33% 14% 13% 19% 21% 100% 
Número de casos em crianças 3 0 1 0 1 5 
Percentual Notificação 60% 0% 20% 0% 20% 100% 

Total de casos notificados 129 55 51 71 80 386 
Fonte: SINAN - Banco de Dados - VE Piracicaba. 

Gráfico 20 – Taxa de Incidência de Casos de Aids em Adultos notificados em Piracicaba, 
segundo ano de diagnóstico, Período: 2008 a 2012. 

Fonte: SINAN - Banco de Dados - VE Piracicaba. 
*População acima de 20 anos 

Gráfico 21 – Frequência de Casos de AIDS por raça/cor, segundo ano de diagnóstico, 
Piracicaba, Período: 2008 a 2012. 

 Fonte: SINAN - Banco de Dados - VE Piracicaba. 
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Tabela 24 – Série histórica de casos de AIDS e número de óbitos em Adultos, Piracicaba, Período: 2001 a 2012. 
Fonte: SINAN - Banco de Dados - VE Piracicaba. 

 

Gráfico 22 – Série histórica da letalidade por AIDS no município de Piracicaba, Período notificação: 2008 a 2012. 

Fonte: SINAN - Banco de Dados - VE Piracicaba. 

 

 

AIDS em Adultos 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Total % 
Nº de óbitos por AIDS 4 0 3 2 0 2 8 19 20 10 6 9 83 23% 
Nº de casos AIDS em Adulto 4 8 15 6 14 19 36 47 33 32 26 23 263 74% 
Taxa de Letalidade 100,00 0,00 20,00 33,33 0,00 10,53 22,22 40,43 60,61 31,25 23,08 39,13 

  Nº de Óbitos por outras causas 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 3 1% 
Ignorado 1 0 0 0 2 0 1 1 1 0 2 0 8 2% 
Total de casos em Adultos 9 9 18 8 16 21 46 67 54 42 34 33 357 100% 
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Gráfico 23 – Frequência de óbitos por AIDS em Adultos por faixa etária e ano de notificação, Piracicaba, Período: 2008 a 2012. 

Fonte: SINAN - Banco de Dados - VE Piracicaba. 
 
 
 
 
Tabela 25 – Série histórica de casos de AIDS e óbitos em crianças, Piracicaba, Período: 2001 a 2012. 
AIDS em Crianças 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Total % 
Nº de óbitos por AIDS 0 0 0 0 0 1* 0 0 0 0 0 0 1 20 
Nº de casos AIDS em Crianças 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 4 80 
Total 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 5 100 
Fonte: SINAN - Banco de Dados - VE Piracicaba. 
* Menor de 1 ano. 
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Tabela 26– Crianças expostas ao HIV, menores de 5 anos, Piracicaba, Período: 2008 a 
2012. 
Ano da Notificação 2008 2009 2010 2011 2012 Total % 
Menor de 1 ano 17 13 10 25 12 77 99% 
De 1 a 4 anos de idade 0 0 0 1 0 1 1% 
Total 17 13 10 26 12 78 100% 
Nº de nascidos vivos 5051 4789 4735 4820 5104 24499 

 Taxa de Exposição 0,34 0,27 0,21 0,54 0,24 0,32 
 Fonte: SINAN - Banco de Dados - VE Piracicaba. 

1.3.8. Sífilis Congênita 

 A incidência da Sífilis Congênita em Piracicaba atingiu 0,14/100 mil 

nascidos vivos, com a ocorrência de sete casos em 2012, porém este dado não 

significa obrigatoriamente uma tendência de crescimento do número de casos, 

mas está mais relacionado à intensificação da vigilância e consequente 

aumento no número de casos notificados. 

O município de Piracicaba, em consonância com o Estado de São Paulo, 

busca a eliminação da sífilis congênita como problema de saúde pública. 

Tabela 27 – Distribuição de casos e incidência da Sífilis Congênita em Piracicaba, 
Período: 2008 a 2012.  
 Incidência de Sífilis Congênita 2008 2009 2010 2011 2012 Total 

Número de nascidos vivos 5051 4789 4735 4820 5104 2449 

Número de Casos de Sífilis Congênita 0 1 2 4 7 14 

Taxa de Incidência por 100.000 NV 0,00 0,02 0,04 0,08 0,14 0,06 

Fontes: SINAN e SINASC - Banco de Dados - VE Piracicaba. 
 

 

A mesma situação se registra no que se refere à sífilis na gestação. A 

crescente preocupação e o cuidado com a vigilância têm levado a um aumento 

no número de casos diagnosticados e notificados o que, ao invés de ser um 

problema, tem se mostrado uma boa estratégia no enfrentamento deste 

agravo, já que para que se possa obter sucesso em qualquer que seja a luta, é 

fundamental que se conheça, o mais profundamente possível, o adversário. 
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Gráfico 24 – Distribuição de casos de Sífilis em Gestante por raça/cor, segundo ano da 
notificação, em Piracicaba, Período: 2008 a 2012. 

Fonte: SINAN - Banco de Dados – VE Piracicaba 

Gráfico 25 – Distribuição de casos de Sífilis Congênita por raça/cor, segundo ano do 
sintoma, em Piracicaba, Período: 2008 a 2012. 

Fonte: SINAN - Banco de Dados – VE Piracicaba 

1.3.9. Hanseníase 

A hanseníase é uma doença crônica, transmissível, causada pelo 

Mycobacterium leprae, de evolução insidiosa na maior parte dos casos, que 

acomete fundamentalmente pele e nervos periféricos. A magnitude e 

transcendência da hanseníase a colocam como um grave problema de saúde 

no Brasil. 

Em 2012, o Ministério da Saúde lançou um plano integrado de ações 

estratégicas para eliminar a hanseníase como problema de saúde pública, o 

que significa alcançar menos de um caso por 10 mil habitantes.  
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Nos anos avaliados, o município de Piracicaba apresentou um 

coeficiente de prevalência que variou de 0,35/ 10 mil hab. em 2009 a 0,55/ 10 

mil hab. em 2010, considerados baixos. Em relação aos casos detectados em 

menores de 15 anos, houve registro nos anos de 2008, 2009 e 2011, 

evidenciando a permanência de focos ativos da doença e transmissão recente. 
 

Tabela 28 - Distribuição dos casos de Hanseníase, segundo ano de notificação e 
coeficiente de prevalência por 10 mil hab., Piracicaba, Período: 2008-2012. 

Ano Nº casos Pop Coef. Prev. 
2008 14 365.440 0,38 
2009 13 368.836 0,35 
2010 20 364.571 0,55 
2011 17 367.290 0,46 
2012 14 369.919 0,38 

Fonte: SINAN – Banco de Dados - VE 

1.3.10. Febre Maculosa Brasileira 

A Febre Maculosa Brasileira é uma doença infecciosa aguda e que 

causa febre, de gravidade variável, com formas clínicas leves e atípicas até 

formas graves, com elevada taxa de letalidade. 

É transmitida ao homem pelo carrapato estrela infectado pela bactéria 

Richettsia rickettssii. O carrapato se hospeda em capivaras, cavalos, gado, 

gambás, entre outros. No município de Piracicaba, a capivara tem um 

importante papel na transmissão da doença. 

A Secretaria de Saúde realiza ações contínuas a fim de orientar a 

população sobre prevenção, sinais e sintomas da doença, além de alertar os 

profissionais de saúde para o diagnóstico e tratamento oportunos.  

No período de 2008 a 2012 foram notificados 149 casos suspeitos de 

febre maculosa brasileira, confirmando 24 casos (16%) e, entre estes, 14 

evoluíram para o óbito. A letalidade média no período foi de 58%. 

Importante ressaltar que um novo exame laboratorial (PCR) foi inserido 

na rotina, desde 2011, para elucidação de casos fatais, com suspeita de Febre 

Maculosa Brasileira. 
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Tabela 29 - Distribuição dos casos notificados e confirmados de Febre Maculosa em 
Piracicaba, Período: 2008-2012. 

Ano Notificados  %  Confirmados % 
2008 28 19 4 17 
2009 08 5 5 21 
2010 23 15 2 8 
2011 31 21 2 8 
2012 59 40 11 46 
Total 149 100 24 100 

Fonte: SINAN – Banco de Dados - VE 
 
Tabela 30 - Distribuição dos casos confirmados de Febre Maculosa em Piracicaba, 
segundo evolução, Período: 2008-2012. 

Ano Cura Óbito Total % 
2008 4 0 4 16,67 
2009 1 4 5 20,83 
2010 2 0 2 8,33 
2011 0 2 2 8,33 
2012 3 8 11 45,83 
Total 10 14 24 100,00 

Fonte: SINAN – Banco de Dados - VE 

1.3.11. Imunizações 

Em 2012, a cobertura vacinal em menores de 1 ano alcançou 100% para 

poliomielite, hepatite B e BCG, sendo 95% tetravalente e 96% rotavírus. 

O município de Piracicaba conta com 62 salas de vacinas públicas, que 

oferecem à população as vacinas que compõem os calendários da criança, 

adolescente, adultos, idosos, gestantes e puérperas, além de soros e 

imunoglobulinas. 

A tabela abaixo apresenta a cobertura vacinal, das vacinas que 

compõem o calendário básico da criança, no ano de 2012. No período 

avaliado, 75% das vacinas tiveram a cobertura vacinal alcançada.  
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Tabela 31 – Percentual de coberturas vacinais do calendário básico de vacinação da 
criança em Piracicaba, segundo vacinas, em 2012. 

Vacina Meta (%) Cobertura (%) 
BCG 90% 123,66 

ROTAVIRUS 90% 96,5 
POLIO 95% 99,61 
PENTA 95% 99,94 

PNEUMO 10 95% 89,4 
MENINGO C 95% 100,63 

SCR 95% 103,89 
INFLUENZA 80% 76,66 

   Fonte: SI-API; População SINASC. 

1.3.12. Dengue 

O Plano Municipal de Controle da Dengue do Município de Piracicaba 

segue as diretrizes do Plano Nacional de Controle da Dengue (PNCD), do 

Ministério da Saúde, e a Norma Técnica (NORTE) para ações de controle do 

Aedes aegypti no Estado de São Paulo, da Superintendência de Controle de 

Endemias (SUCEN). 

De modo geral, no município, as ações realizadas possuem caráter 

preventivo, corretivo e de pesquisa entomológica, além da atuação orientada 

para Educação em Saúde e Mobilização Social. 

As ações preventivas estão organizadas em seis linhas de atuação: casa 

a casa, pontos estratégicos, imóveis especiais, pesquisa entomológica, 

arrastão, educação em saúde e mobilização social. Apresentados a seguir: 

- Casa a casa: são visitas aos imóveis do município para realização do 

controle dos focos e orientação à população em geral sobre as medidas 

preventivas, ciclo biológico do vetor e formas de transmissão da doença, 

seus sintomas e os procedimentos quando da suspeita da dengue. Em 

função da articulação sistemática entre Vigilância Epidemiológica e 

Entomológica com a Atenção Básica, essa ação é praticada pelas 

equipes de Saúde da Família, integrando as atividades de modo a 

potencializar o trabalho e evitar a duplicidade das ações. 

- Pontos Estratégicos: São imóveis com grande acúmulo de material que 

são considerados criadouros em potencial e podem contribuir em grande 
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escala na infestação de uma região. Por este motivo, nestes locais são 

realizadas visitas quinzenais para pesquisa, medidas de controle 

mecânico, tratamento químico, por meio do uso de inseticidas (larvicida 

e adulticida), orientação aos responsáveis e adoção de medidas de 

vigilância sanitária. 

- Imóveis Especiais: São imóveis com grande fluxo de pessoas que 

podem favorecer na disseminação do vírus pela cidade. Esses imóveis 

são visitados com periodicidade mensal ou semestral, de acordo com o 

grau de risco. 

- Pesquisa Entomológica: Avaliação de densidade larvária, ou Índice de 

Breteau (IB)5, é realizado nos meses de janeiro e outubro (Levantamento 

Rápido do Índice de Infestação do Aedes Aegypti (LIRAa)). 

- Arrastão: Uma das melhores estratégias utilizadas no município para 

intensificar a atividade de eliminação dos ovos do mosquito depositado 

aos milhões nos recipientes. Sua realização é recomendada nos 

períodos pré-epidêmicos. Sua operacionalização envolve recursos 

extras à rotina do trabalho, como caminhões, divulgação e pessoal. 

- Educação em Saúde e Mobilização Social: São ações dirigidas aos 

públicos-alvos por meio do estabelecimento de parcerias em projetos de 

educação, informação e mobilização, que têm por objetivo a formação 

de multiplicadores e ampliação de conhecimento do tema dengue, a fim 

de proporcionar a mudança de atitude e comportamento para prática de 

hábitos saudáveis do ponto de vista sanitário e ambiental.  

Já as ações corretivas adotadas em Piracicaba são executadas em três 

linhas de atuação: Bloqueio controle de criadouros; Busca ativa de casos 

suspeitos e Bloqueio Nebulização. 

                                                                 
5 O Índice de Breteau ( IB ) é um valor numérico que define a quantidade de insetos estão 
desenvolvendo na habitação pelo valor total humano inspecionados. É o índice larval, expresso 
em números absolutos, estabelece uma relação entre recipientes positivos e imóveis e, embora 
forneça mais informações, não aponta dados sobre a produtividade dos depósitos. 
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- Bloqueio Controle de Criadouros (BCC): No surgimento de casos 

positivos ou suspeitos, faz-se necessário o bloqueio da transmissão do 

vírus numa dada região, dessa forma, o BCC consiste na eliminação de 

criadouros e tratamento com larvicida dos criadouros não removíveis ou 

impossibilitados de inviabilização. 

- Busca Ativa de Casos Suspeitos: Refere-se à busca de casos nas 

áreas em que existam casos suspeitos ou confirmados da doença. Esta 

informação auxilia tanto para fins de dados epidemiológicos quanto na 

operação de campo, pois colabora na delimitação da região a ser 

bloqueada. 

- Bloqueio Nebulização: É a aplicação de inseticida com o uso de 

pulverizador portátil costal em forma de aerossol UBV (Ultra Baixo 

Volume) com objetivo de derrubar os mosquitos infectados. 

 

Há duas outras atividades realizadas no município que não estão 

contempladas no programa nacional (PNCD) e no estadual (NORTE), a saber: 

O retorno às chamadas demandas, que consiste na volta aos imóveis que 

apresentam maior dificuldade na eliminação de criadouros em virtude do 

próprio material ou situação em questão, ou da resistência dos moradores por 

maus hábitos, ou ainda, recusa no aceite do trabalho das equipes de saúde 

municipal. A outra atividade a destacar, é o atendimento das demandas do 

Sistema de Informações à População (SIP) 156, ou seja, às solicitações da 

população em geral, via telefone, sobre dúvidas, denúncias e solicitações de 

visitas de vistoria em imóveis da cidade. 

Cabe destacar que o sistema de comunicação dos dados da produção 

da operação de campo, pesquisa e atendimento é online, ou seja, é informada 

diariamente toda produção no programa estadual SISAWEB, da SUCEN. 

Tais dados entomológicos, epidemiológicos e de comportamento social 

são os parâmetros que norteiam as ações de controle do Aedes aegypti, pois 

após análise destas informações atualiza-se o mapa de risco no município 

(vide figura 7), definindo-se as prioridades dentro do PMCD, desde o 

atendimento às regiões até confecção de material educativo para campanha. 
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Em relação às medidas adotadas para a redução dos índices de 

infestação e dos casos da doença há que se destacar três delas: o arrastão, o 

impresso e o boletim. 

Como já mencionado anteriormente, uma das medidas com maior 

eficácia no município foram os arrastões, por promoverem a eliminação de 

criadouros e o tratamento dos focos não removíveis promovidos pontualmente 

no período pré-epidêmico, possibilitando a remoção dos ovos do mosquito e, 

consequentemente, contribuindo para redução da infestação pelo Aedes 

aegypti no verão. 

O impresso foi o instrumento criado para redução das pendências 

decorrentes dos imóveis visitados que se encontravam fechados por ausência 

de moradores ou responsáveis. Cabe destacar que na rotina de visitas, os 

agentes retornam aos imóveis durante outros períodos do dia e uma equipe 

específica faz o retorno desses imóveis fechados aos sábados, mas mesmo 

assim permaneciam muitas pendências de visitas em função do exposto. Com 

o impresso, o proprietário e/ou morador não encontrado pode agendar uma 

vistoria ou tirar dúvidas quanto às medidas preventivas de combate à dengue.  

Outra medida satisfatória foi a criação do boletim de demanda, no qual 

durante a rotina de visita do agente são notadas situações de maior risco e 

dificuldade e que necessitam de mais tempo e/ou recurso para resolução do 

problema. Com a implantação do boletim, estas situações são anotadas, os 

moradores desses imóveis são orientados e/ou notificados a tomarem 

providências no prazo determinado, o que é conferido pelo retorno. 

Comitê Permanente de Combate à Dengue 

Importante aliado do PMCD é o Comitê Permanente de Combate à 

Dengue, capitaneado pela Secretaria Municipal de Governo, assessorado 

tecnicamente pela SEMS, através da Coordenação do PMCD e ainda pela 

Chefia de Gabinete do Chefe do Executivo municipal. Desde abril de 2013, 

essa aliança viabilizou a realização de diversos eventos em prol do combate à 

dengue na cidade. 
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Embora o maior desafio desse comitê seja promover a integração entre 

as secretarias e do poder público com a sociedade, nota-se que entidades e 

instituições demonstram o interesse em auxiliar a SEMS no combate à doença. 

Entre os projetos de parceria destacam-se: 

- Projeto “Casa fechada para dengue”, parceria com o Conselho 

Regional de Corretores de Imóveis (CRECI) e o setor imobiliário: tem por 

objetivo aumentar o alcance das vistorias, uma vez que os imóveis para 

venda e locação, serão vistoriados pelos próprios profissionais do setor 

imobiliário, devidamente capacitados por técnicos da PMCD/SEMS e 

fixarão adesivos de garantia dessa vistoria. 

- Parceria com a Associação Comercial e Industrial de Piracicaba 

(ACIPI): visa o apoio na divulgação da campanha com os comerciantes 

e comerciários para manter os imóveis comerciais e industriais livres de 

criadouros; 

- Parceria com o Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da 

Construção e do Mobiliário de Piracicaba (Sinticompi): objetiva promover 

a capacitação de profissionais que trabalham na construção, atuando 

junto às construtoras na adoção de medidas de eliminação de focos nas 

obras de sua responsabilidade e nas casas de material de construção 

que contribuirá na distribuição de material educativo e informativo de 

campanha contra a dengue para o setor. 

- Parceria com as empresas de caçambas de entulho, no intuito de 

adequação física da estrutura dessas peças de maneira a não acumular 

água; 

- Formação de comissão paralela de educação composta por 

educadores das Secretarias de Educação, Saúde, Meio Ambiente e 

Comunicação Social para construção e confecção de materiais 

educativos com linguagem pedagógica correta ao público-alvo, acerto da 

agenda de eventos de divulgação da campanha e mobilização social.  
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- Reformulação e adequação da legislação específica para o combate a 

dengue no município. 

 

Avaliação de densidade larvária - IB 

A avaliação de densidade larvária é uma atividade de pesquisa que 

busca a determinação da infestação pelo Aedes aegypti numa dada região. 

Para coleta das amostras da pesquisa, é realizado um sorteio das quadras 

onde serão pesquisados os imóveis nelas contidas, são trabalhados 800 

imóveis por área/região do município, que no caso de Piracicaba são cinco 

(Norte, Sul, Leste, Oeste e Centro), totalizando 4 mil imóveis na amostra global. 

Com os dados obtidos nessa pesquisa, é possível determinar três 

principais índices: Índice de Breteau (IB)6; Índice Predial (IP)7 e Índice de 

Recipientes (IR)8. De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), o 

parâmetro para o grau de risco de ocorrência de casos de dengue são os 

valores do IB, classificando-os da seguinte forma: 
Tabela 32 – Grau de Risco de casos de Dengue 
VALOR DO IB GRAU DE RISCO 

0 - 1 SEM RISCO 
1 - 2 BAIXO RISCO 
2 - 5 ALTO RISCO 
˃ 5 RISCO EPIDÊMICO  

O IB é um bom indicador que auxilia a coordenação do PMCD e os 

gestores na tomada de decisão das ações de combate ao Aedes aegypti, 

porém, nem sempre os índices mais elevados se traduzem em ocorrência de 

casos da doença, pois existem outros fatores determinantes para ocorrência de 

casos da doença. 

Existem ainda, outras metodologias de pesquisa entomológica que 

consideram interessantes a coleta, contagem e análise de outras fases do 

vetor. Estas pesquisas utilizam diversas metodologias, materiais e insumos, 

                                                                 
6 IB é a relação entre o número de recipientes positivos e os imóveis pesquisados, por cem. 
7 IP é a relação entre o número de imóveis positivos e os imóveis pesquisados, por cem. 
8 IR é a relação entre número de recipientes positivos e os recipientes pesquisados, por cem. 
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como é o caso das armadilhas de ovitrampas, de captura de adultos, e ainda, a 

coleta de adultos por sucção.   

Contudo, nesta pesquisa coletam-se dados importantes da qualidade 

dos criadouros/recipientes que favorecem a proliferação do mosquito, além do 

entendimento do comportamento da população, uma vez que é ela que dispõe 

estes materiais na maneira que são encontrados na pesquisa e no dia a dia. 

A periodicidade para realização da pesquisa pode ser mensal, bimensal 

ou trimestral, embora seja obrigatória a pesquisa no mês de outubro, onde é 

realizado o LIRAa por determinação do Ministério da Saúde, através do PNCD. 

Neste período, esse Ministério reúne todos os dados da pesquisa nacional e 

utiliza de parâmetro para determinação do risco da ocorrência de casos de 

dengue para o próximo período epidêmico. 

É importante salientar que as pesquisas realizadas nos meses de janeiro 

apresentam, invariavelmente, índices mais elevados que as realizadas no 

LIRAa, que é feita nos meses de outubro, o motivo desta diferença na 

infestação são os valores pluviométricos. A tabela abaixo mostra os dados dos 

últimos 5 anos de pesquisa realizada no município de Piracicaba. 

Tabela 33 – Avaliação de densidade larvária (IB) – Série Histórica Piracicaba. 

Fonte: PMCD Piracicaba/SEMS, 2013. 
* Janeiro/2010: Dados não localizados para sistematização/NE = Não Encontrado 
**Outubro/2013: Dados ainda não coletados/ NR = Não Realizado 

REGIÃO 
COMPARATIVO MÊS DE JANEIRO E OUTUBRO - 2009 A 2013 

jan/09 out/09 jan/10* out/10 jan/11 out/11 jan/12 out/12 jan/13 out/13** 

IB IP IB IP IB IP IB IP IB IP IB IP IB IP IB IP IB IP IB IP 

Norte 5,0 3,2 2,9 2,2 NE NE 1,6 1,0 3,8 2,9 0,1 0,1 6,1 4,5 0,6 0,6 2,5 2,3 NR NR 

Sul 4,3 2,7 4,3 3,6 NE NE 1,3 1,3 7,7 5,1 0,5 0,4 2,7 1,7 0,8 0,6 4,8 4,3 NR NR 

Leste 11,1 6,6 5,1 2,3 NE NE 1,4 1,2 4,0 3,7 0,5 0,5 3,4 2,8 0,8 0,5 4,7 4,5 NR NR 

Oeste 8,7 4,6 4,6 3,8 NE NE 0,9 0,9 3,6 2,8 0,4 0,4 3,7 2,7 0,1 0,1 2,5 2,2 NR NR 

Centro 6,1 4,0 4,0 2,2 NE NE 1,0 1,0 3,4 2,8 0,6 0,6 3,3 2,5 0,7 0,6 2,1 2,0 NR NR 

Piracicaba 7,1 4,3 4,2 2,8 NE NE 1,2 1,1 4,5 3,5 0,4 0,4 4,0 2,9 0,6 0,5 3,3 3,0 NR NR 



           Prefeitura do Município de Piracicaba 
                          SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
                                                 Estado de São Paulo 
 

 

68 
 

Figura 7 – Mapa de risco para Dengue em Piracicaba – Previsão 2013. 

Tal situação indica a necessidade de reduzir o número de pendências 

durante as visitas, mobilizar a população para o efetivo controle dos criadouros 

do mosquito nos imóveis residenciais e comerciais, assim como do poder 

público, nas áreas sob sua responsabilidade (ampliar a integração e 

responsabilização entre secretarias e departamentos municipais no combate à 

dengue). Além do incentivo do poder público para criação de cooperativas de 

reciclagem, pois a reciclagem de materiais do município não consegue suprir a 

demanda, faltando pontos de coleta e de destinação adequada, o que contribui 

para a permanência nas residências. Somente com esses cuidados será 

possível minimizar a reprodução da larva, reduzindo também as condições de 

transmissão da dengue na cidade nos próximos anos. 

Tabela 34 - Casos confirmados de dengue distribuídos por autoctonia em Piracicaba, 
2007 a 2012. 
Ano Autóctone Importado Indeterminado Total 
2007 5.643 15 03 5.658 

2008 46 03 - 49 

2009 13 06 - 19 

2010 516 17 01 534 

2011 672 12 02 686 

2012 3.065 02 - 3.067 
Fonte: SINAN - Banco de Dados - VE Piracicaba. 
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No município de Piracicaba já foi constatada a circulação dos quatro 

sorotipos do vírus da dengue: DEN 1, DEN 2, DEN 3 e DEN 4. As condições 

climáticas do município, com temperaturas elevadas e chuvas abundantes 

entre os meses de novembro e março, favorecem a reprodução do vetor e a 

manutenção da transmissão da doença.  

Em 2007, foi confirmado o maior número de casos da doença no 

município com, aproximadamente, 5.600 casos e coeficiente de incidência 

(C.I.) em torno de 1.500 casos/ 100 mil hab. No ano de 2012 houve novamente 

aumento do número de casos confirmados, com o C.I. em torno de 830 casos/ 

100 mil hab. Na série histórica apresentada (tabela 6), podemos observar um 

predomínio dos casos autóctones, ou seja, transmissão ocorrida no município. 

1.3.13. Doenças Crônicas Não Transmissíveis 

A partir dos anos 60 houve uma inversão em relação às doenças de 

maior incidência de óbitos, as Doenças Transmissíveis deixam de ser a 

principal causa de morte sendo superada pelas Doenças e Agravos Não 

Transmissíveis (DANT). De acordo com o MS, essa transição epidemiológica 

teve forte contribuição de fatores como: a transição demográfica (queda nas 

taxas de fecundidade e natalidade com elevação do número de idosos, 

favorecendo o aumento das doenças crônico-degenerativas como doenças 

cardiovasculares, câncer, diabetes, doenças respiratórias); e a transição 

nutricional (redução da desnutrição, elevação de sobrepeso e obesidade). 

Além, do aumento dos traumas decorrentes das causas externas (violências, 

acidentes e envenenamentos, etc.). 

Essa transição do quadro epidemiológico gera impactos na saúde 

pública e por este motivo o MS, por meio do Datasus, criou o Sistema de 

Informações sobre Mortalidade (SIM) para a captação de dados sobre 

mortalidade, de forma abrangente, para subsidiar as diversas esferas de 

gestão na saúde pública.  
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Em Piracicaba, o setor de Banco de Dados da Vigilância Epidemiológica 

é responsável pela gestão das informações epidemiológicas do município com 

base nas diretrizes do MS e da Organização Mundial de Saúde (OMS). 

Em 2010, Piracicaba registrou um coeficiente geral de mortalidade de 

6,83 óbitos por mil habitantes, maior que os coeficientes apresentados pelo 

Estado de São Paulo e Brasil, respectivamente 6,42 e 5,96 óbitos por mil 

habitantes, sendo que como causa dos óbitos destacam-se as Doenças e 

Agravos Não Transmissíveis. 

A análise da série histórica dos óbitos do município, no período de 2008 

a 2012, indica que de modo geral a maior proporção de causas de óbitos, 

independentemente do sexo, ocorrem por doenças do aparelho circulatório 

(21%), sendo a segunda causa às neoplasias malignas (19%).  

Em relação ao sexo masculino, somente nos anos de 2008 e 2012 este 

padrão sofre inversão quando os óbitos causados por neoplasias superam os 

óbitos por doenças do aparelho circulatório. 

Tabela 35 – Série histórica da proporção dos principais grupos de causas segundo sexo 
e ordem de frequência, Piracicaba, Período: 2008 a 2012. 

Ano Gênero Posição 
1º Lugar 2º Lugar 3º Lugar 4º Lugar 5º Lugar 

2008 Homem NEO (21%) DAC (19%) CE (14%) DAR (13%) DAD (7%) 

 
Mulher DAC (28%) NEO (19%) DAR (14%) DENM (7%) MD (6%) 

2009 Homem DAC (23%) NEO (19%) CE (14%) DAR (11%) DAD (8%) 

 
Mulher DAC (28%) NEO (16%) DAR (13%) MD (9%) DAD (7%) 

2010 Homem NEO (19%) DAC (18%) MD (16%) CE (13%) DAR (12%) 

 
Mulher DAC (21%) NEO (19%) MD (19%) DAR (13%) DENM (5%) 

2011 Homem DAC (19%) NEO (17%) MD (17%) CE (13%) DAR (11%) 

 
Mulher DAC (23%) NEO (19%) MD (18%) DAR (13%) DAD (5%) 

2012 Homem DAC (18%) NEO (18%) MD (15%) CE (13%) DAR (12%) 

 
Mulher DAC (20%) NEO (19%) DAR (14%) DAR (14%) DAD (6%) 

Fonte: SIM – Banco de Dados – VE 
Legenda: CE = Causas externas de morbidade e mortalidade 

DAC = Doenças do Aparelho Circulatório; 
DAD = Doenças do Aparelho Digestivo; 
DAR = Doenças do Aparelho Respiratório; 
DENM = Doenças endócrinas, nutricionais e metabólicas; 
MD = Mal Definidas 
NEO = Neoplasias (tumores) 
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A partir do terceiro lugar, nota-se a variação das proporções de óbitos de 

acordo com sexo e ano, sendo que para as mulheres o terceiro lugar em 

proporção são óbitos por doenças do aparelho respiratório; e para os homens 

as causas externas. No entanto, chama a atenção a proporção de óbitos por 

causas mal definidas (Cap. XVIII Sintomas, Sinais e Achados anormais em 

Exames Clínicos e Laboratoriais, CID 10). Nos períodos analisados estes 

representaram 13% no total de óbitos registrados, o que equivale a 1.577 

óbitos por causas mal definidas. 

Tabela 36 – Série histórica da proporção dos principais grupos de causas segundo sexo 
e ordem de frequência, Piracicaba, Período: 2008 a 2012. 

Ano 

Doenças aparelho 
circulatório CID 

I00_99 
Neoplasias CID 

C00_97 

Doenças Aparelho 
Respiratório CID 

J00_99 

Doenças Endócrinas, 
Nutricionais e 

Metabólicas CID E00_90 
Nº óbitos % Nº óbitos % Nº óbitos % Nº óbitos % 

2008 539 22,78 479 20,25 310 13,10 142 6,00 
2009 564 25,17 395 17,63 265 11,83 120 5,35 
2010 482 19,34 480 19,26 310 12,44 95 3,81 
2011 541 20,59 471 17,92 303 11,53 82 3,12 
2012 494 19,32 475 18,58 339 13,26 109 4,26 
Fonte: SIM – Banco de Dados – VE 

Ao se classificar os óbitos por neoplasias malignas por sexo e faixa 

etária no período de 2008 a 2012 (tabela 37) observa-se que na idade entre 30 

e 39 anos o coeficiente é maior entre as mulheres. Entretanto, na faixa etária 

superior a 40 anos, os homens apresentam maior frequência de óbitos por 

neoplasia.  
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Tabela 37 – Série histórica dos óbitos por neoplasias, segundo sexo e faixas etárias, Piracicaba, Período: 2008 a 2012. 

Faixa etária 

2008 2009 2010 2011 2012 
Homem Mulher Homem Mulher Homem Mulher Homem Mulher Homem Mulher 

nº coef nº coef nº coef nº coef  nº coef nº coef nº coef nº coef nº coef nº coef 
20 - 29 1 0,02 3 0,05 4 0,06 5 0,08 2 0,03 0 0,00 2 0,03 2 0,03 4 0,06 1 0,02 
30 - 39 6 0,10 6 0,10 4 0,07 8 0,14 7 0,12 11 0,19 7 0,12 8 0,13 7 0,11 8 0,13 
40 - 49 22 0,45 15 0,30 26 0,52 16 0,32 19 0,38 26 0,51 24 0,47 24 0,47 14 0,27 21 0,41 
50 - 59 69 1,82 27 0,71 42 1,07 21 0,53 48 1,18 29 0,71 48 1,15 38 0,91 53 1,24 45 1,05 
60 - 69 67 2,87 46 1,97 43 1,79 23 0,96 62 2,50 43 1,73 60 2,31 49 1,88 71 2,60 55 2,02 
70 e + 118 6,11 96 4,97 114 5,70 85 4,25 132 6,38 96 4,64 120 5,68 82 3,88 110 5,09 84 3,89 
Fonte: SIM – Banco de Dados – VE 

O coeficiente de mortalidade por neoplasias de pulmão é maior no sexo masculino e desde 2009 vem elevando o número de casos na faixa etária 

acima de 70 anos (Tabela 38), ao passo que em 2012 houve um aumento nos casos registrados de mulheres na faixa etária entre 60 e 69 anos. 

Tabela 38 – Série histórica dos óbitos por neoplasias de pulmão, segundo sexo e faixas etárias, Piracicaba, Período: 2008 a 2012. 

Faixa etária 
2008 2009 2010 2011 2012 

Homem Mulher Homem Mulher Homem Mulher Homem Mulher Homem Mulher 
nº coef nº coef nº coef nº coef nº coef nº coef nº coef nº coef nº coef nº coef 

20-29 0 0,0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,02 0 0,00 0 0,00 
30-39 0 0,0 0 0,00 1 0,02 0 0,00 1 0,02 0 0,00 2 0,03 1 0,02 0 0,00 0 0,00 
40-49 4 0,1 1 0,02 3 0,06 3 0,06 2 0,04 0 0,00 1 0,02 2 0,04 5 0,10 4 0,08 
50-59 10 0,3 2 0,05 4 0,10 2 0,05 7 0,17 5 0,12 7 0,17 4 0,10 6 0,14 4 0,09 
60-69 14 0,6 9 0,39 12 0,50 3 0,12 11 0,44 6 0,24 16 0,61 5 0,19 13 0,48 8 0,29 
70 e + 10 0,5 8 0,41 23 1,15 5 0,25 28 1,35 11 0,53 16 0,76 8 0,38 15 0,69 4 0,19 
Fonte: SIM – Banco de Dados – VE 
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Tabela 39 – Frequência de óbitos por neoplasia de colo de útero, segundo faixa etária, 
Piracicaba, Período: 2008-2012. 

Faixa etária 2008 2009 2010 2011 2012 
30 - 39 1 2 2 0 1 
40 - 49 2 2 1 2 1 
50 - 59 2 1 1 5 3 
60 - 69 3 0 1 1 2 
70 e + 0 5 3 0 3 
Fonte: SIM – Banco de Dados – VE 

A série histórica dos casos de câncer de colo de útero apresentada na 

tabela 39 mostra que o maior número de óbitos concentra-se na faixa de 50 a 

59 anos. 

Tabela 40 – Frequência de óbitos por neoplasia de mama, segundo faixa etária, 
Piracicaba, Período: 2008-2012. 

Faixa etária 2008 2009 2010 2011 2012 
20 - 29 0 1 0 0 0 
30 - 39 2 3 5 1 3 
40 - 49 2 3 10 2 6 
50 - 59 5 7 6 6 14 
60 - 69 12 5 9 8 6 
70 e + 11 8 10 12 11 
Fonte: SIM – Banco de Dados – VE 

 

Em relação ao câncer de mama, a série histórica indica que a frequência 

de mortalidade aumenta à medida que aumenta a faixa etária das mulheres. A 

tabela 40 indica que no ano de 2012 houve elevação no número de óbitos na 

faixa etária de 50 a 59 anos, ao passo que na faixa etária de 60 a 69 anos 

houve uma redução. 

Quanto aos óbitos por câncer de cólon e reto, a tabela 41 apresenta 

maior coeficiente na faixa etária acima de 70 anos, sendo o maior pico ocorrido 

em 2010. No comparativo entre 2008 e 2012, verifica-se a redução no número 

de óbitos na faixa etária de 40 a 49 anos em ambos os sexos e a elevação no 

grupo etário de 60 a 69 anos. 
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Tabela 41 – Série histórica dos óbitos por neoplasias de cólon e reto, segundo sexo e faixas etárias, Piracicaba, Período: 2008 a 2012.  

Faixa etária 
2008 2009 2010 2011 2012 

Homem Mulher Homem Mulher Homem Mulher Homem Mulher Homem Mulher 
nº coef nº coef nº coef nº coef nº coef nº coef nº coef nº coef nº coef nº coef 

20 - 29 0 0,0 0 0,00 0 0,00 1 0,02 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 
30 - 39 0 0,0 0 0,00 0 0,00 1 0,02 3 0,05 1 0,02 0 0,00 1 0,02 0 0,00 0 0,00 
40 - 49 2 0,0 5 0,10 3 0,06 1 0,02 2 0,04 1 0,02 4 0,08 4 0,08 0 0,00 2 0,04 
50 - 59 5 0,1 2 0,05 3 0,08 2 0,05 3 0,07 3 0,07 3 0,07 4 0,10 5 0,12 3 0,07 
60 - 69 2 0,1 2 0,09 4 0,17 3 0,12 4 0,16 3 0,12 8 0,31 6 0,23 8 0,29 8 0,29 
70 e + 9 0,5 10 0,52 10 0,50 6 0,30 13 0,63 15 0,73 9 0,43 8 0,38 9 0,42 12 0,56 
Fonte: SIM – Banco de Dados – VE 

 Nos anos de 2008 e 2012, os óbitos por doenças do aparelho circulatório predominam entre homens nos grupos etários de 

50 a 59 e 60 a 69 anos, ao passo que no grupo etário acima de 70 anos o predomínio é do sexo feminino.  

Tabela 42 – Série histórica dos óbitos por doenças do aparelho circulatório, segundo sexo e faixas etárias, Piracicaba, Período: 2008 a 2012. 

Faixa etária 
2008 2009 2010 2011 2012 

Homem Mulher Homem Mulher Homem Mulher Homem Mulher Homem Mulher 
nº coef nº coef nº coef nº coef nº coef nº coef nº coef nº coef nº coef nº coef 

20 - 29 2 0,0 2 0,03 1 0,02 0 0,00 4 0,06 1 0,02 1 0,02 2 0,03 2 0,03 3 0,05 
30 - 39 2 0,0 9 0,16 5 0,09 5 0,09 6 0,10 5 0,09 5 0,08 5 0,08 4 0,07 2 0,03 
40 - 49 15 0,3 8 0,16 19 0,38 12 0,24 11 0,22 18 0,36 16 0,31 12 0,24 19 0,37 8 0,16 
50 - 59 53 1,4 28 0,74 37 0,94 18 0,46 38 0,93 18 0,44 42 1,01 27 0,65 46 1,08 14 0,33 
60 - 69 57 2,4 37 1,59 67 2,78 52 2,16 60 2,42 42 1,69 66 2,54 48 1,84 57 2,09 32 1,17 
70 e + 135 7,0 192 9,95 153 7,66 197 9,86 144 6,96 138 6,67 155 7,33 163 7,71 134 6,20 177 8,19 
Fonte: SIM – Banco de Dados – VE 
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Em relação às doenças cerebrovasculares o coeficiente de mortalidade é maior para o sexo feminino. Nota-se que para os 

grupos etários de 20 a 39 anos e de 50 a 59 anos houve redução no coeficiente. 

Tabela 43 – Série histórica dos óbitos por doenças cerebrovasculares, segundo sexo e faixas etárias, Piracicaba, Período: 2008 a 2012. 

Faixa etária 
2008 2009 2010 2011 2012 

Homem Mulher Homem Mulher Homem Mulher Homem Mulher Homem Mulher 
nº coef nº coef nº coef nº coef nº coef nº coef nº coef nº coef nº coef nº coef 

20 - 29 2 0,03 1 0,02 0 0,00 0 0,00 1 0,02 0 0,00 1 0,02 0 0,00 1 0,02 0 0,00 
30 - 39 1 0,02 3 0,05 1 0,02 1 0,02 1 0,02 1 0,02 2 0,03 3 0,05 2 0,03 1 0,02 
40 - 49 5 0,10 2 0,04 8 0,16 3 0,06 3 0,06 5 0,10 5 0,10 6 0,12 6 0,12 4 0,08 
50 - 59 11 0,29 12 0,32 10 0,25 6 0,15 13 0,32 3 0,07 9 0,22 11 0,26 12 0,28 6 0,14 
60 - 69 15 0,64 7 0,30 16 0,66 9 0,37 20 0,81 8 0,32 21 0,81 10 0,38 13 0,48 10 0,37 
70 e + 42 2,18 64 3,32 48 2,40 66 3,30 46 2,22 46 2,22 42 1,99 48 2,27 48 2,22 66 3,05 
Fonte: SIM – Banco de Dados – VE 

A tabela 44 mostra que os coeficientes de mortalidade das doenças isquêmicas do coração aumentam significativamente a 

partir dos 50 anos de idade e sua magnitude é maior na população masculina. Nota-se que nos últimos dois anos houve aumento 

no coeficiente de mortalidade para os homens com idade superior a 70 anos. 
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Tabela 44 – Série histórica dos óbitos por doenças isquêmicas do coração, segundo sexo e faixas etárias, Piracicaba, Período: 2008 a 2012. 

Faixa etária 
2008 2009 2010 2011 2012 

Homem Mulher Homem Mulher Homem Mulher Homem Mulher Homem Mulher 
nº coef nº coef nº coef nº coef nº coef nº coef nº coef nº coef nº coef nº coef 

20 - 29 0 0,00 1 0,02 0 0,00 0 0,00 1 0,02 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 
30 - 39 0 0,00 2 0,03 1 0,02 0 0,00 3 0,05 0 0,00 2 0,03 0 0,00 2 0,03 1 0,02 
40 - 49 4 0,08 3 0,06 3 0,06 1 0,02 4 0,08 5 0,10 3 0,06 0 0,00 5 0,10 1 0,02 
50 - 59 21 0,55 4 0,11 16 0,41 5 0,13 12 0,29 7 0,17 20 0,48 7 0,17 19 0,44 4 0,09 
60 - 69 21 0,90 15 0,64 19 0,79 15 0,62 18 0,72 15 0,60 30 1,15 16 0,61 24 0,88 11 0,40 
70 e + 30 1,55 44 2,28 37 1,85 36 1,80 29 1,40 26 1,26 50 2,36 36 1,70 40 1,85 37 1,71 
Fonte: SIM – Banco de Dados – VE 

No período de 2008 a 2012, houve redução positiva no coeficiente de óbitos por doenças endócrinas, nutricionais e 

metabólicas, de modo mais expressivo na faixa etária de 60 a 69 anos. Quanto ao gênero, se mantêm maior entre os homens.   

Tabela 45 – Série histórica dos óbitos por Doenças Endócrinas, segundo sexo e faixas etárias, Piracicaba, Período: 2008 a 2012. 

Faixa etária 
2008 2009 2010 2011 2012 

Homem Mulher Homem Mulher Homem Mulher Homem Mulher Homem Mulher 
nº coef nº coef nº coef nº coef nº coef nº coef nº coef nº coef nº coef nº coef 

20 - 29 2 0,03 0 0,00 2 0,03 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,02 0 0,00 
30 - 39 2 0,03 0 0,00 2 0,03 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,02 1 0,02 1 0,02 1 0,02 
40 - 49 6 0,12 3 0,06 6 0,12 3 0,06 5 0,10 2 0,04 4 0,08 4 0,08 2 0,04 5 0,10 
50 - 59 8 0,21 5 0,13 8 0,20 4 0,10 4 0,10 3 0,07 9 0,22 5 0,12 10 0,23 8 0,19 
60 - 69 15 0,64 15 0,64 14 0,58 10 0,42 8 0,32 8 0,32 9 0,35 6 0,23 13 0,48 9 0,33 
70 e + 41 2,12 44 2,28 22 1,10 49 2,45 23 1,11 39 1,89 19 0,90 21 0,99 28 1,30 30 1,39 
Fonte: SIM – Banco de Dados – VE 
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Pela série histórica dos coeficientes de mortalidade por Diabete Mellitus observa-se que há uma predominância de óbitos no 

sexo feminino. No comparativo entre os anos 2008 e 2012, nota-se que uma redução gradual no coeficiente de mortalidade para 

as faixas etárias de 40 a 69 anos. 

Tabela 46 – Série histórica dos óbitos por Diabetes Mellitus, segundo sexo e faixas etárias, Piracicaba, Período: 2008 a 2012 

Faixa etária 
2008 2009 2010 2011 2012 

Homem Mulher Homem Mulher Homem Mulher Homem Mulher Homem Mulher 
nº coef nº coef nº coef nº coef nº coef nº coef nº coef nº coef nº coef nº coef 

20 - 29 1 0,02 0 0,00 1 0,02 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,02 0 0,00 
30 - 39 1 0,02 0 0,00 1 0,02 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,02 1 0,02 0 0,00 
40 - 49 5 0,10 3 0,06 4 0,08 2 0,04 4 0,08 2 0,04 4 0,08 4 0,08 1 0,02 4 0,08 
50 - 59 8 0,21 4 0,11 7 0,18 2 0,05 4 0,10 3 0,07 5 0,12 5 0,12 9 0,21 5 0,12 
60 - 69 9 0,39 13 0,56 8 0,33 10 0,42 6 0,24 6 0,24 6 0,23 6 0,23 12 0,44 5 0,18 
70 e + 35 1,81 36 1,86 14 0,70 36 1,80 15 0,73 25 1,21 15 0,71 19 0,90 16 0,74 17 0,79 
Fonte: SIM – Banco de Dados – VE 

 
1.3.14. Acidentes e violências – causa externas 

No ano de 2010, o Sistema de Informações Sobre Mortalidade (SIM) registrou 2.492 óbitos em Piracicaba, sendo 9,11% 

(227) destes por causas externas (acidentes e violências – capítulo XX do Código Internacional de Doenças – CID 10). 
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Dos 227 óbitos por causas externas, 79% (124) foram homens e 21% 

(33) mulheres, sendo a proporção de óbitos de mulheres por causas externas 

em relação ao total de óbitos da população no período é de 2%, enquanto a de 

homens é de 8,7%.  

Gráfico 26 – Óbitos por causas externas, segundo gênero e tipo de violência, Piracicaba, 
2010. 

Fonte: SIM - Banco de Dados – VE Piracicaba 

O gráfico 26 mostra que no ano de 2010, 45% dos óbitos por causas 

externas foram causados por acidentes de trânsito. Os homicídios 

representaram 38% dos óbitos por causas externas no município. Quanto ao 

gênero, 87% correspondem a homens e 13% a mulheres. 

Gráfico 27 – Óbitos por causas externas segundo raça/cor, Piracicaba, 2010. 

Fonte: SIM - Banco de Dados – VE Piracicaba 
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Quanto à raça/cor, os óbitos apresentados no período de 2008 a 2012, 

apresentam predominância da raça branca o que corresponde a 65% do total 

de óbitos ocorridos no referente período. 

Gráfico 28 – Óbitos por causas externas, segundo faixa etária, Piracicaba, 2010. 

Fonte: SIM - Banco de Dados – VE Piracicaba 

O gráfico 28 mostra a maior concentração de óbitos em adultos jovens e 

adultos, sendo a maior proporção dos óbitos por causas externas na faixa 

etária entre os 20 e os 29 anos (24,2%), seguida da faixa etária de 30 a 39 

anos (18,5%). 

Gráfico 29 – Casos de violência notificados, segundo gênero e faixa etária, Piracicaba, 
2010. 

 
Fonte: SINAN - Banco de Dados – VE Piracicaba 
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A análise dos dados apresentados no gráfico 29, mostram que 36,17% 

dos casos de violência ocorridos em 2010 correspondem à faixa etária de 20 a 

29 anos. A análise dos dados chama a atenção para a concentração de 

40,43% dos casos de violência relacionar-se aa população infanto-juvenil, 

sendo 10,64% crianças (01 e 09 anos) e 29,79% adolescentes (10 a 19 anos), 

bem como ao sexo feminino em função da notificação de casos de violência 

sexual (abusos e estupros). 

1.3.15. Saúde Bucal 
 

Desde 1986 são realizados levantamentos epidemiológicos nacionais de 

saúde bucal na população adulta. Em 2000, houve a implantação do Projeto 

SB Brasil 2000 para avaliar as condições de saúde bucal da população 

brasileira. A conclusão dos dados deste projeto culminou com a criação, em 

2004, do Programa Brasil Sorridente. Com o programa nacional, houve a 

inserção de procedimentos mais complexos na Atenção em Saúde Bucal e a 

criação de uma rede de serviços de atenção em saúde bucal no SUS, com a 

criação dos Centros de Especialidades Odontológicas (CEOs). Em 2010, 

ocorreu nova pesquisa nacional do SB Brasil 2010, no entanto o município de 

Piracicaba não participou da amostragem. 

De acordo com os dados nacionais do SB Brasil 2010, na população com 

idade entre 35 e 44 anos o CPO-d caiu 19%, passando de 20,1 para 16,3 em 

sete anos. O CPO-d é a contabilização de dentes cariados, perdidos e 

restaurados (obturados). Ainda em termos nacionais, na comparação dos 

dados de 2003 e 2010, houve redução de 30% dos casos de dentes cariados, 

queda de 45% no número de dentes perdidos por cárie, além do aumento de 

70% no número de dentes tratados. 

A análise dos dados do SB Brasil 2010 da região Sudeste, na faixa 

etária de 35 a 44 anos, indica um índice odontológico (CPO-d) médio de 16,33. 

Tal análise sinaliza uma redução de 19% na média desta região quando 

comparado ao estudo de 2003, sendo 48,16% dentes restaurados (obturados) 

e 41,27% dentes perdidos. 



           Prefeitura do Município de Piracicaba 
                          SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
                                                 Estado de São Paulo 
 

 

81 
 

Em Piracicaba não há nenhuma compilação e tabulação dos dados de 

atendimento da população em geral. No entanto, a parceria com a Faculdade 

de Odontologia de Piracicaba da Universidade Estadual de Campinas (FOP-

Unicamp) por meio de estágios e pesquisas, possibilita a análise de amostras 

da população do município. 

Souza, Batista e Sousa (2011) da FOP - UNICAMP realizaram o estudo 

sobre as “Condições de saúde bucal de adultos de Piracicaba” a partir de uma 

amostragem de 240 pessoas, sendo 172 adultos de 20 a 44 anos e 68 adultos 

de 45 a 64 anos, de 330 domicílios. Os achados da pesquisa indicaram 

diferenças clínicas nas condições de saúde bucal entre a população adulta 

mais jovem de 20 a 44 anos e de 45 a 64 anos. Por este motivo, o estudo 

optou por separar a amostra para apresentar os resultados do índice CPO-d.  

Conforme tabela apresentada a seguir, os dados indicam que em 

Piracicaba o CPO-d para adultos jovens de 20 a 44 anos foi em média de 12,94 

e para adultos de 45 a 64 anos foi em média de 24,49. Além disso, 35,4% dos 

adultos tinham cárie não tratada e 86,4% possuíam algum dente restaurado. 

Considerando que em 2010 (Censo IBGE) a população do município nesta 

faixa etária (20 a 64 anos) era de 230.672 pessoas, pode-se compreender que 

na cidade aproximadamente 81.658 adultos podem ter cárie não tratada e 

199.301 adultos podem possuir algum dente restaurado. 

Tabela 47 – Características clínicas (CPO-d) por idade entre adultos residentes em 
Piracicaba, SP – Brasil (2011). 

Características 
Clínicas 

Média (Desvio Padrão) Média Ponderada (Erro Padrão) 

20-44anos 45-64anos Total 20-44anos 45-64anos Total 

Dentes cariados 1,04(±2,06) 0,99(2,24) 1,1(1,97) 1,01(0,14) 0,94(0,23) 1,03(0,15) 

Dentes Perdidos 8,35(±9,16) 3,30(3,77) 14,68(9,97) 10,30(0,82) 3,34(0,33) 13,41(1,45) 

Dentes Obturados 8,68(±6,29) 8,66(5,74) 8,70(6,96) 9,06(0,67) 8,79(0,60) 9,18(0,81) 

Índice CPO-d 18,02(8,89) 12,94(7,26) 24,49(6,16) 20,37(0,50) 13,07(0,60) 23,63(0,91) 
Fonte: Pesquisa FOP/Unicamp, 2011. 

 

Tais dados ressaltam a importância do monitoramento das condições de 

saúde bucal dos adultos no município para minimizar os impactos relativos a 
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necessidade de tratamento ao longo da vida, visto o aumento da expectativa de 

vida da população piracicabana. Neste aspecto, um dos grandes desafios das 

ações de Saúde Bucal do município é fazer os usuários compreenderem a 

necessidade de se fazer um tratamento odontológico completo, mudando 

assim a cultura e o comportamento de buscar apenas o pronto atendimento 

odontológico. Para tanto, as equipes de saúde bucal municipais tem se 

empenhado em promover orientações de caráter educativo. 

Outro estudo que cabe destacar é o oriundo do projeto municipal 

“Sempre Sorrindo”. Esse projeto teve início em 2002, a partir da parceria da 

SEMS com a FOP/Unicamp, para atendimento de crianças e jovens de 5 a 14 

anos inseridas em escolas municipais e estaduais do ensino infantil e 

fundamental localizadas em áreas de maior vulnerabilidade social9 (exceto a E. 

M. Antônio Rodrigues Domingues cuja inclusão ocorreu por esta estar 

localizada próxima a comunidade FOP-Unicamp). 

Dados do projeto até agosto de 2013 indicam que dos 4.933 alunos das 

11 escolas selecionadas, 3.456 foram examinados pelo projeto, o que 

corresponde a 70% dos estudantes. Destes, 51,73% das crianças estão livres 

de cárie na dentição decídua (dentes de leite), ou seja, índice odontológico 

ceo-d zero e 82,50% estão livres de cárie nos dentes permanentes, tem CPO-d 

zero. O ceo-d é a contabilização dos dentes decíduos acometidos por cárie, 

dentes com extração indicada e restaurados (obturados). 

 No projeto, os escolares são avaliados conforme a classificação de risco 

de cárie que pode variar de grau A ao F, sendo os graus E (cárie ativa) e F 

(urgência) os que requerem tratamento clínico no Centro Especializado 

Odontológico (CEO). Os graus A (cárie zero) a D recebem tratamento de 

fluorterapia nas escolas.  

                                                                 
9 Dentre as 11 escolas participantes do projeto, 06 são da região norte - E. M. Antônio 
Rodrigues Domingues (Vila Fátima), E. M. Prof. Benedito de Andrade (Mario Dedini), E. M. 
João Otávio de Mello Ferraciú (Santa Terezinha), E. M. Prof. José Pousa de Toledo (Bosques 
do Lenheiro), E. M. Profª. Olívia Caprânico (Mario Dedini), E. M. Prof. Taufic Dumit (Vila Sonia); 
03 são da região oeste - E. M. Prof. André Franco Montoro (São Jorge), E. E. Profª. Mellita 
Lobenwein Brasiliense (Jd. Planalto), E. M. Wilson Guidotti (Jd Tóquio); 01 da região sul - E. M. 
Prof. Thales Castanho de Andrade (Jd Oriente) e 01 região leste - E. M. Prof. Francisco de 
Almeida Kronka (Eldorado). 
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Em 41,70% (1.442) dos examinados não há risco de cárie (grau A); 

25,13% (869) foram classificados entre grau B e D, necessitando de um maior 

número de sessões de tratamento de fluorterapia na escola conforme grau de 

risco apresentado. Em 30,45% (1.053) detectou-se a presença de cárie ativa e 

em 2,72% (94) tratavam-se de casos de urgência odontológica.  

Dentre os escolares que necessitaram de tratamento, chama a atenção 

a faixa etária de 06 a 10 anos, sendo 24,31% dos com cárie ativa da idade de 

08 anos e 27,66% dos com urgência odontológica da idade de 09 anos. O que 

ressalta a importância do investimento nos procedimentos coletivos nas 

escolas de ensino fundamental.  

No comparativo de procedimentos realizados no período de janeiro a 

agosto dos anos de 2012 e 2013, houve média de variação positiva de 32,72% 

nos atendimentos odontológicos. A média de atendimentos em 2012 foi de 

11.724, enquanto que no mesmo período em 2013 a média subiu para 15.560. 

Desta forma, o município tem apresentado variações positivas em relação à 

odontologia escolar, com a ampliação de ações de atenção integral em saúde 

bucal, articulando medidas preventivas e educativas com tratamento.  

Destaca-se ainda o estudo do perfil da população atendida no Serviço 

de Urgência Bucal (SUB) de Piracicaba. De acordo com os dados da SEMS, 

com base no censo populacional do IBGE (2010), 3,61% da população do 

município procurou o serviço de pronto atendimento, o que equivale a 12.965 

usuários SUS. No total, foram realizados 17.667 atendimentos no ano de 2012 

que desencadearam a realização de 35.462 procedimentos odontológicos. 
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Tabela 48 – Distribuição de frequências dos tipos de procedimentos realizados 
no SUB de Piracicaba nos anos 2009 e 2012. 

Procedimentos Odontológicos 2009 (%) 2012(%) 

Procedimentos Restauradores  29,74 36,70 

Procedimentos Cirúrgicos 49,33 36,38 

Procedimentos Terapia Pulpar 17,28 23,97 

Outros Procedimentos 3,65 2,97 
Fonte: SUB/Coordenação Saúde Bucal/SEMS 

A análise dos 17.667 atendimentos realizados no ano de 2012 permite 

identificar que entre os procedimentos mais executados no serviço foram 

36,70% restauradores; 36,38% cirúrgicos; 23,97% de terapia pulpar e 2,97% 

relacionados a outros procedimentos. No comparativo com o ano 2009, 

identifica-se uma mudança positiva significativa na inversão do perfil dos 

procedimentos mais executados no SUB, revelando o aumento dos 

procedimentos conservadores e a diminuição dos procedimentos mutiladores, 

indicando alterações na cultura de extração de dente até então vigente no 

município. 

Tabela 49 – Distribuição de frequências de procura no SUB de Piracicaba por 
regional de Piracicaba nos anos 2009 e 2012. 

Região 2009 (%) 2012(%) 
Norte  5,72 5,17 
Sul 5,19 5,15 
Leste 4,57 3,93 
Oeste 6,69 5,88 
Centro  4,26 4,00 
Rural 5,08 4,10 
Fonte: SUB/Coordenação Saúde Bucal/SEMS 

Em relação às regiões do município, a maior frequência no atendimento 

no SUB se encontra nas regiões Oeste, Norte e Sul. É provável que este perfil 

de procura, principalmente das regiões Oeste e Norte, esteja associado a maior 

vulnerabilidade social destas regiões. A partir da análise dos dados, nota-se 

também uma redução na procura da região Leste, que pode estar associada ao 

aumento no número de consultórios nos últimos anos nesta região. 
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Os dados revelam ainda que os 17.667 atendimentos foram destinados 

a 12.965 usuários, sugerindo que 4.880 pessoas procuraram o SUB, 

comportamento este contrário ao esperado pela equipe de saúde bucal, uma 

vez que este serviço visa à redução do número de procuras reincidentes para 

que os usuários recebam um atendimento mais amplo e completo na unidade 

básica de sua referência. Para tanto, as variáveis associadas a este retorno 

reincidente deverão ser identificadas e pesquisadas futuramente, no intuito de 

buscar alternativas para mudança deste comportamento do usuário. 
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1.4. DETERMINANTES E CONDICIONANTES DE SAÚDE  

Entende-se que os níveis de saúde da população expressam a 

organização social e econômica do lugar onde vivem. Desta forma, para se 

proceder à análise há que se compreender que a saúde tem como fatores 

determinantes e condicionantes, entre outros, a alimentação, a moradia, o 

saneamento básico, o meio ambiente, o trabalho, a renda, a educação, o 

transporte, o lazer e o acesso aos bens e serviços essenciais. 
 

1.4.1. Aspectos socioeconômicos 
 

1.4.1.1. Produto Interno Bruto 

Piracicaba, no ano de 2010, apresentou uma participação percentual no 

PIB Estadual de 0,88%, sendo o maior da Microrregião de Piracicaba, o 12º 

maior do Estado de São Paulo e o 47º de todo o país. De acordo com dados do 

IBGE, em 2010 o PIB do município foi de R$ 10.931.268,00 e o PIB per capita 

de R$ 29.959,00.  

1.4.1.2. Índice de Desenvolvimento Humano 

O Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) é uma medida simplificada 

do progresso em longo prazo em três dimensões básicas do desenvolvimento 

humano: educação, renda e saúde. O IDHM é o índice de desenvolvimento 

municipal. 

Conforme dados do IBGE (2010), o IDHM de Piracicaba é de 0,785, 

valor superior à média do Estado (0,783) e Nacional (0,730). O município está 

situado na faixa de Desenvolvimento Humano Alto (IDHM entre 0,700 e 0,799).  

No comparativo entre 2000 e 2010, a dimensão que mais cresceu em 

termos absolutos foi educação (com crescimento de 0,136), seguida por renda 

e por longevidade. A taxa de crescimento do IDHM foi de 10,56%, passando de 

0,710 em 2000 para 0,785 em 2010.  
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Tabela 50 – Índice de Desenvolvimento Humano Municipal - Piracicaba (2010). 

Ranking  IDHM  IDHM Renda IDHM Longevidade IDHM Educação 

92º 0,785 0,797 0,848 0,717 

Piracicaba ocupa a 92ª posição, em 2010, em relação aos 5.565 

municípios do Brasil, sendo que 91 (1,64%) municípios estão em situação 

melhor e 5.474 (98,36%) municípios estão em situação igual ou pior. Em 

relação aos outros 645 municípios de São Paulo, Piracicaba ocupa a 50ª 

posição, sendo que 49 (7,60%) municípios estão em situação melhor e 596 

(92,40%) municípios estão em situação pior ou igual.  

1.4.1.3. Educação 

Para avaliar a educação básica, o Ministério da Educação (MEC), por 

meio do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (INEP), criou 

o indicador Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb), com o 

objetivo de representar a qualidade da educação. O Ideb é medido a partir da 

combinação da média de desempenho individual obtido pelos estudantes na 

Prova Brasil (aprendizado medido pelo desempenho nas provas padronizadas 

de língua portuguesa e matemática) e o fluxo escolar (progressão ao longo dos 

anos – taxa de aprovação das escolas). Segue quadro comparativo para 

análise: 

Tabela 51 - Índice de Desenvolvimento da Educação Básica na Rede Pública. 

 
IDEB 

Anos Iniciais 
(1º ao 5º ano) 

Anos Finais 
(6º ao 9º ano) 

Ensino Médio 
(1º ao 3º ano) 

Público Privado Público Privado Público Privado 
Brasil 4,7 6,5 3,9 6,0 3,4 5,7 
Estado de São Paulo 5,4 7,0 5,4 6,4 3,9 5,9 
Piracicaba 5,9 NE 4,5 NE NE NE 

  FONTE:  www.portalideb.com.br  

     * Não existem dados. 

Importante ressaltar que em Piracicaba não há dados da rede de ensino 

privada e do ensino médio. Na análise dos índices do município, nota-se que 

http://www.portalideb.com.br/
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Piracicaba está acima dos índices nacionais, superior ao Estado em relação ao 

índice dos anos iniciais e inferior em relação aos anos finais.  

Em Piracicaba, as escolas municipais dos anos iniciais (1º ao 5º ano), 

frequentadas por crianças de 6 a 10 anos de idade, apresentaram avanço no 

indicador Ideb, com crescimento de 5% em relação ao Ideb 2009 (5,3). Já no 

ciclo dos anos finais (6º ao 9º anos) não houve variação, manteve-se o índice 

de 2009 (4,5). Entre 32 escolas municipais avaliadas (1º ao 5º ano), 15 estão 

acima da média (6,0), meta prevista para ser alcançada pelas unidades de 

ensino do país em 2021. Das dez primeiras colocações, oito são escolas 

municipais. 

De acordo com os dados do IDHM Educação, no comparativo dos anos 

2000 e 2010 a proporção de crianças de 5 a 6 anos na escola cresceu 36,07%. 

Entre 2000 e 2010 também aumentou em 7,94% a proporção de crianças na 

faixa entre 11 e 13 anos frequentando os anos finais do ensino fundamental. 

Entre jovens de 15 e 17 anos com ensino fundamental completo, o crescimento 

foi de 15,20% no mesmo período. E a proporção de jovens entre 18 e 20 anos 

com ensino médio completo subiu para 30,17%. 

No comparativo dos dados do IBGE ano 2000 e 2010, a taxa de 

analfabetismo na população de 15 ou mais anos no município apresentou 

redução, passando de 5,10% em 2000 para 3,10% em 2010 (8.992 pessoas). A 

menor taxa está no grupo entre 15 e 24 anos, que diminuiu de 1,6% em 2000 

para 1,0% em 2010 (574 pessoas). A maior taxa está no grupo com mais de 60 

anos, que também reduziu de 15,3% em 2000 para 9,0% em 2010 (4.081).  
 
Gráfico 30 – Taxa de Analfabetismo da População com 15 anos ou mais. 

 
Fonte: IBGE, 2010 
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Já na distribuição por raça, a população indígena tem a maior taxa de 

2010, de 8,3%, sendo 22% (10) de pessoas de 60 anos ou mais. Segue abaixo, 

gráfico comparativo entre as raças por número de habitantes e as taxas de 

analfabetismo da população. 

Gráfico 31 – Taxa de Analfabetismo da população com 15 anos ou mais por raça. 

 
Fonte: IBGE, 2010 

Considerando o IDHM Educação, a taxa de analfabetismo da população 

de 18 anos ou mais diminuiu 4,24% nas últimas duas décadas. 

Tabela 52 – Resultados Finais do Ensino Fundamental Municipal por região, 2012  

Região Total de 
Matriculados 

PROMOVIDOS EVADIDOS RETIDOS 
nº de 

alunos índice(%) nº de 
alunos índice(%) nº de 

alunos índice(%) 

Norte 5.065 4.984 98,40 5 0,09 76 1,50 
Sul 3.600 3.546 98,50 0 0,00 54 1,50 
Leste 1.666 1.634 98,07 1 0,06 31 1,86 
Oeste 3.885 3.832 98,63 4 0,10 49 1,20 
Centro 215 213 99,06 0 0,00 2 0,90 
Rural 899 880 97,88 6 0,66 13 1,40 
Total Geral 15.330 15.089 98,42 16 0,10 225 1,46 
Fonte: Dpto de Planejamento, SME/PMP, 2013 

De acordo com os dados da Secretaria Municipal de Educação (SME), 

com base nas 44 unidades de ensino fundamental municipal (06 a 10 anos), os 

resultados finais de 2012 revelam que 98,42% dos alunos foram promovidos, 

0,10% se evadiram e 1,46% foram retidos. A região Centro foi a de maior índice 

de promoção alcançando 99% (213) e a região rural foi a de maior índice de 

evasão, com 0,66% (06). Entre os retidos, o maior índice encontra-se na região 

Leste com 1,86% (31). 
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Tabela 53 – Taxa de Abandono no Ensino Fundamental na Rede Estadual por região.  

Região Bairro Taxa de Abandono 
Centro Centro 2,0 

 
Cidade Alta 6,9 

 
Cidade Jardim 0,6 

 
Jardim Monumento 0,0 

 
Nho Quim 0,2 

 
São Dimas 0,0 

 
São Judas 1,5 

 
Vila Rezende 9,1 

Centro Total 
 

20,3 
Leste  CECAP 0,0 

 
Dois Córregos 0,0 

 
Jardim São Francisco 3,1 

 
Morumbi 6,4 

 
Piracicamirim 0,0 

 
Vila Independência 4,3 

 
Vila Monteiro 3,3 

Leste Total 
 

17,1 
Norte Industrial 1,7 

 
Jardim Algodoal 0,0 

 
Mario Dedini 8,9 

 
Parque Piracicaba 1,7 

 
Santa Rosa 0,4 

 
Santa Terezinha 2,5 

 
Vila Fátima 2,3 

 
Vila Industrial 0,4 

 
Vila Sonia 3,7 

Norte Total 
 

21,6 
Oeste Jardim Itapua 1,1 

 
Jardim Planalto 4,7 

 
Jupiá 0,0 

 
Novo Horizonte 3,9 

 
São Jorge 4,8 

 
Vila Cristina 0,2 

Oeste Total 
 

14,7 
Rural Anhumas 4,0 

 
Artemis 1,5 

 
Santana 0,0 

 
Serrote 1,1 

 
Tanquinho 0,0 

 
Tupi 0,0 

Total Rural 
 

6,6 
Sul Água Branca 2,6 



           Prefeitura do Município de Piracicaba 
                          SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
                                                 Estado de São Paulo 
 

 

91 
 

 
Campestre 7,4 

 
Jd Caxambu 0,2 

 
Monte Libano 4,7 

 
Nova América 0,0 

 
Paulicéia 9,3 

 
Paulista 3,5 

Total Sul 
 

27,7 
Fonte: IPPLAP, Secretaria do Estado da Educação - Censo Escolar 2011. 

   

De acordo com os dados divulgados pela Secretaria do Estado da 

Educação referente aos estudantes do ensino fundamental estadual, de 11 

anos ou mais, a região com maior taxa de abandono é a Sul com 27,7, sendo o 

bairro Pauliceia o de taxa mais elevada (9,3%).  

Outro problema relativo à educação é a demanda não atendida de 

crianças em idade pré-escolar em escola do ensino infantil (todas as unidades 

públicas estão municipalizadas em Piracicaba). Segundo a SME, com base nos 

dados de agosto de 2013, Piracicaba apresenta 11,51% de demandas de 

vagas não atendidas. Na educação infantil, os maiores índices de demanda 

não atendida no Jardim I e II (faixa etária de 04 a 03 anos), estão localizados 

na Região Central, com 35,14% no Jardim I e 23,81% no Jardim II.   

Gráfico 32 – Distribuição regional da demanda não atendida da educação infantil em 
Piracicaba, 2013. 

 
Fonte: Dpto de Planejamento, SME/PMP, 2013. 
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1.4.1.4. Trabalho e Renda 
 
 

Segundo os dados do Caged (Cadastro Geral de Empregados e 

Desempregados), divulgados pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), no 

ano de 2012 o saldo na geração de empregos da cidade, incluindo os 

segmentos da indústria, comércio, serviços e agricultura, foi de 2.466 novos 

postos de trabalho, sendo realizadas 69.828 admissões. Em contrapartida, 

67.362 pessoas se desligaram dos seus empregos.  

Tais dados demonstram que, em relação ao ano anterior, houve 

variação negativa de 62,9% do número de postos criados, visto que em 2011 

foram 6.638 novos postos, contra os 2466 em 2012.  

De acordo com a Relação Anual de Informações Sociais (Rais), em 2011 

os empregos formais estavam ocupados por 37,9% de mulheres e 62,1% de 

homens, sendo o setor de serviços o de maior concentração de empregos 

formais, com 33,02% das vagas. O percentual do rendimento feminino em 

relação ao masculino foi de 72,3% em 2011, independentemente da 

escolaridade. Entre os de nível superior, o percentual passa para 57,9%. 

Na distribuição por grupo etário 47,84% dos ocupados estão na faixa de 

30 a 49 anos de idade.  

Considerando os dados do IBGE dos anos de 2000 e 2010, a taxa de 

atividade da população de 18 anos ou mais (percentual da população 

economicamente ativa) passou de 67,63% em 2000 para 68,59% em 2010. Ao 

mesmo tempo, sua taxa de desocupação (percentual da população 

economicamente ativa desocupada) passou de 12,65% em 2000 para 6,34% 

em 2010. 

A série histórica sobre o estoque de empregos formais demonstra esta 

redução da taxa de desocupação. Os dados estimados indicam aumento de 

4.403 empregos formais em Piracicaba em relação a 2012. Considerando-se 

os dados oficiais da Rais - 2011, o aumento é ainda mais expressivo, de 9.574 

empregos formais em relação a 2010, totalizando em dezembro de 2011 um 

estoque de 127.119 postos de trabalho. 
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Gráfico 33 – Estoque de empregos formais, 2000 a 2011 (RAIS) e estimativa de Janeiro a 
Dezembro anos 2012 e 2013 (CAGED/M.T.E.). 

 
Fonte: SEMTRE/PMP 

Além do crescimento do emprego de 5,9%, o rendimento médio do 

trabalhador aumentou 3,0% em termos reais, passando de R$1.512,82 em 

2010, para R$1.557,63 em 2011. 

Com base no IBGE, em 2010 Piracicaba registrava 138.654 

trabalhadores como pessoal ocupado total e 118.295 categorizavam-se em 

pessoal ocupado assalariado. Salários juntamente com outras remunerações 

somavam R$ 2.925.666 reais e o salário médio mensal de todo município era 

de 3,8 salários mínimos. 

Gráfico 34 – Rendimento médio real dos ocupados, período 2002 - 2011. 

Fonte: SEMTRE/RAIS 
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 Em relação ao rendimento dos ocupados, verifica-se na série histórica 

que o município vem sofrendo crescimento no rendimento médio real dos 

ocupados. Em 2011, a média real foi de R$ 1.872, 63; alcançando quase o 

dobro do rendimento médio registrado em 2002 de R$ 947,45. 

De 2000 a 2010, a proporção de pessoas com renda domiciliar per 

capita inferior a R$ 140,00 (abaixo da linha da pobreza) reduziu 45,3%. 

A participação dos 20% mais pobres da população na renda passou de 

4,4%, em 1991, para 4,0%, em 2010. Em 2010, a participação dos 20% mais 

ricos era de 57,7% ou 14 vezes superior a dos 20% mais pobres. 

A análise dos dados da Rais aponta para um resultado positivo para 

Piracicaba, uma vez que o município vem apresentando simultaneamente 

elevação do estoque de trabalho e crescimento da remuneração média real do 

ocupado. 

E para contribuir com a inserção da população no mercado, o município 

vem oferecendo oportunidades de qualificação por meio de convênio ou 

parcerias entre a Semtre e outros órgãos como Ministério do Trabalho e 

Emprego, a Escola Superior de Agricultura “Luiz de Queiroz” (Esalq) e Senai. 

 
1.4.1.5. Trabalho Infantil 

 Em todo o país, crianças e adolescentes são explorados de formas 

variadas. A Pesquisa Nacional por Amostras de Domicílios, PNAD/2006 

realizada pelo IBGE, aponta que o trabalho infantil (de crianças e adolescentes 

entre 05 e 17 anos), está associado a indicadores de escolarização menos 

favoráveis e ao baixo rendimento dos domicílios em que vivem. Além de estar 

no mercado de trabalho, quase metade (49,4%) realizavam afazeres 

domésticos e/ou deixavam de frequentar a escola para ajudar em casa, 

trabalhando ou procurando por trabalho. 

De acordo com os dados do IBGE, em 2010 das 179.895 pessoas com 

10 anos ou mais de idade ocupadas, 2,32% (4.173) são menores de 17 anos 

de idade. Destas, 9,15% (382) estão na faixa entre 10 e 13 anos; 20,68% (863) 

na faixa de 14 e 15 anos; 70,17% (2.928) na faixa de 16 e 17 anos de idade.  
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 Dos 4.173, 56,79% (2.370) são homens e 43,21% (1.803) mulheres. 

Dentre os ocupados de 10 e 13 anos de idade, 6,50% (154) são meninos e 

12,65% (228) são meninas. Já entre as idades de 14 e 15 anos, o grupo 

masculino representa 22,19% (526) enquanto o feminino 18,69% (337). 

 Segundo os dados da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social 

(Semdes), no decorrer de quatro anos da campanha “Diga Não ao Trabalho 

Infantil”, cerca de 80% de crianças e adolescentes que viviam em situação de 

mendicância, trabalho infantil, exploração de trabalho infantil, exploração 

sexual e drogadição, foram acompanhadas e participaram de projetos sociais 

como o Centro de Atendimento Socioeducativo (Case) em suas sete unidades, 

e o espaço Recriando, com base no atendimento socioeducativo. 

Ainda de acordo com a Semdes, em 2013 o Cadastro Único do 

Programa do Bolsa Família do Ministério do Desenvolvimento Social e de 

Combate à Fome (MDS) sinaliza que em Piracicaba 41 crianças encontravam-

se sinalizadas no campo 10, indicando situação de trabalho infantil. 

1.4.2. Condições de vida e ambiente 

 As condições de vida e meio ambiente inf luem diretamente no 

estado de saúde da população. Em função disto, apresenta-se a seguir dados 

sobre o saneamento básico, moradia, transporte e meio ambiente no 

município. 

 
1.4.2.1. Saneamento Básico 

Segundo o Censo de 2010 (IBGE), o percentual de moradores urbanos 

com acesso à rede geral de abastecimento no Estado, com canalização em 

pelo menos um cômodo, era de 95,9%. Com acesso à rede de esgoto 

adequada (rede geral ou fossa séptica) eram 93,5%. 

Em Piracicaba, o abastecimento de água pela rede de água geral com 

canalização em pelo menos um cômodo chegava, em 2010, a 98,31% 

(110.852) dos domicílios da cidade, em 1,32% (1.484) a forma de 

abastecimento é através de nascentes ou poços artesianos e 0,37% (418) 
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domicílios ainda usam outras formas para abastecimento de água. Ainda com 

relação ao Censo, 97,8% moradores possuíam formas de esgotamentos 

sanitário consideradas adequadas. 

Com relação ao esgoto, segundo informações do Serviço Municipal de 

Água e Esgoto de Piracicaba (Semae), no ano de 2013 o percentual da 

população do município atendida com rede coletora de esgoto chegou a 

99,85%, sendo 72,28% do esgoto coletado tratado no município. A previsão é 

que até dezembro de 2013 ocorra o início das operações da Estação de 

Tratamento de Esgoto Bela Vista, que possibilitará ao município atingir o índice 

de 99% do esgoto tratado. 

 Quanto aos resíduos sólidos, o Censo de 2010 revela que 99,43% dos 

domicílios possuíam destinação adequada do lixo, sendo 97,03% (109.404) 

coleta direta pelo serviço de limpeza e 2,41%(2.712) coleta em caçambas. Em 

0,57% (638) dos domicílios, os resíduos ainda não são coletados.  
   
 
1.4.2.2. Moradia 

Na década de 70, com a implantação do Distrito Industrial e aliado ao 

fenômeno do êxodo rural, deu-se início à formação dos aglomerados urbanos 

em Piracicaba, com a migração de pessoas ao município desencadeando um 

rápido crescimento urbano e demandando a urbanização dos aglomerados 

subnormais. E é neste cenário que em 1990, surge a Empresa Municipal de 

Desenvolvimento Habitacional de Piracicaba (Emdhap), com o objetivo de 

liderar a política habitacional do município e possibilitar o acesso à moradia 

digna para a população de baixa renda por meio da diminuição do custo da 

habitação popular por meio de construção de casas, viabilização de 

infraestrutura de lotes urbanizados, regularização fundiária e programas 

habitacionais. 

Piracicaba ainda passa pelo processo de regularização fundiária e 

urbanização de assentamentos, por meio de legislação municipal específica 

que dispõe sobre regularização fundiária e de plano específico de 
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regularização fundiária. Em 2010, registravam-se 14.845 moradores urbanos 

vivendo em aglomerados subnormais (favelas e similares).  

Segundo o IBGE, no ano de 2010 o coeficiente de Gini, que mede a 

desigualdade social, era de 0,53, sendo que 1,00 é o pior número e 0,00 é o 

melhor. De 1991 a 2010, a proporção de pessoas com renda domiciliar per 

capita de até meio salário mínimo reduziu em 7,0%. Em 2010, 86,4% da 

população vivia acima da linha da pobreza, 8,4% encontrava-se na linha da 

pobreza e 5,1% estava abaixo.  

Ainda com base no Censo de 2010 (IBGE), em 99,94% dos domicílios 

tinham energia elétrica, destes 99,65% (112.356) recebiam energia da 

companhia distribuidora e 0,29% (328) recebiam de outra fonte. Entre os 

domicílios pesquisados, apenas 0,06% (70) não tinham energia elétrica.  

1.4.2.3. População em situação de rua 
 

Em Piracicaba, a Semdes por meio do Centro Pop, serviço referenciado 

pelo Departamento de Proteção Social, do Centro de Referência Especializado 

de Assistência Social (Creas), realiza diariamente o trabalho de abordagem 

social por meio de equipes de profissionais da área de psicologia, enfermagem 

e serviço social, oferecendo às pessoas em situação de rua, apoio para a 

inclusão social e, quando possível, reintegração familiar. As abordagens 

ocorrem em vários pontos do município, principalmente em praças públicas.  

Com o objetivo de desencadear o processo de saída das ruas e 

promover o retorno familiar e comunitário, o Centro Pop tem importante papel 

na identificação das pessoas nesta condição, bem como na verificação da 

incidência de trabalho infantil, violência, abuso e exploração sexual de crianças 

e adolescentes. Além disso, oferece um espaço emergencial para recebimento 

da população jovem (12 a 18 anos) abordada em situação de rua que perdeu 

os vínculos familiares. Nesse espaço, tal população é atendida e aconselhada 

a frequentar o projeto Recriando, que busca atenuar as consequências físicas, 

psicológicas e sociais negativas a que foram submetidas. Além disso, o projeto 

oferece também atividades socioeducativas e de alimentação a esse público. 
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Para acolher esta demanda, a Semdes dispõe dos serviços de moradia 

transitória no Núcleo de Apoio Social Novos Caminhos, e de albergue, no 

Albergue Noturno e na Casa de Passagem, que oferecem pernoite, 

alimentação, higiene pessoal, vestuário, atendimento psicossocial e demais 

encaminhamentos necessários.  

O núcleo Novos Caminhos acolhe pessoas que perderam os vínculos 

familiares tendo por objetivo a inclusão social e reintegração familiar destas. O 

Albergue Noturno oferece atendimento a migrante com idade superior a 18 

anos. Já a Casa de Passagem acolhe os moradores de Piracicaba. 

Segundo dados da Semdes10, no período de janeiro a julho de 2013, a 

média de pessoas adultas em situação de rua, foi de 141 pessoas, sendo 82% 

adultos do sexo masculino na faixa etária de 30 a 59 anos (45%). As mulheres 

correspondem a 18%. O gráfico 35 mostra que em ambos os sexos, a faixa 

etária que se sobressai é de 30 a 59 anos, que equivale a mais da metade das 

pessoas em situação de rua (56%). 

Gráfico 35 – Distribuição da população adulta em situação de rua por gênero e faixa 
etária em Piracicaba, 2013. 

Fonte: SEMDES, 2013 

Com relação à escolaridade, 63% dos adultos em situação de rua têm 

ensino fundamental (1ª a 8ª série), sendo que 33% não completaram o ensino 

fundamental (cursou de 1ª a 4ª série), 30% completaram o ensino fundamental 

                                                                 
10 Os dados informados foram extraídos dos relatórios do serviço de abordagem social oferecido pelo 
município. 
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(5ª a 8ª), 29% ingressaram no ensino médio e 08% não informaram a 

escolaridade. Ilustrado no gráfico 36. 

Gráfico 36 – Distribuição da população adulta em situação de rua por escolaridade, 
Piracicaba - 2013. 

Fonte: SEMDES, 2013 

Ainda segundo dados da Semdes, em 2013, foram identificados 69 

casos de crianças em situação de rua. O gráfico 37, demonstra a distribuição 

segundo faixa etária e gênero.  

Do total de casos identificados, 74% são do sexo masculino e 26% do 

sexo feminino. O dado preocupante é a faixa etária, já que 51% tem idade 

entre 06 e 11 anos, sendo 14% meninas e 36% meninos. Os meninos também 

são maioria na faixa entre 12 e 14 anos; dos 39% jovens em situação de rua 

nesta faixa, 35% são do sexo masculino. Enquanto que na faixa de 15 a 17 

anos há uma inversão, dos 10% de adolescentes em situação de rua, 7% são 

mulheres. 
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Gráfico 37 – Distribuição de crianças e adolescentes em situação de rua por gênero e 
faixa etária em Piracicaba, 2013. 

Fonte: SEMDES, 2013 

Na busca de alcançar alterações neste cenário, a Semdes mantém 

discussões sobre a situação de rua da população do município, e mobiliza 

ações conjuntas e parcerias com a comunidade, sendo que a maior dificuldade 

encontrada pela equipe nas abordagens é a aceitação das pessoas que se 

encontram nessa situação.  

1.4.2.4. Transporte 

Piracicaba conta com a Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes 

(Semuttran) para controlar o trânsito do município. Para tanto, a Semuttran 

fiscaliza as vias públicas e o comportamento de motoristas e pedestres, sendo 

também responsável pela elaboração de projetos de engenharia de tráfego, 

pavimentação, construção de obras viárias. 

De acordo com a Seade, Piracicaba possuía até 2012 uma frota total de 

251.930 veículos, representando 1,47 habitante por veículo. Desse total, 

60,62% (152.714) são automóveis; 20,60% (51.909) são motocicletas e 

assemelhados e apenas 11,86% (29.871) são transportes coletivos (0,55% - 

1394 ônibus e 11,30% - 28.477 entre micro-ônibus e caminhonetes). 

A frota média de ônibus do sistema de transporte coletivo de Piracicaba 

até 212 foi de 264 veículos. Nos últimos dez anos, o município passou por 
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significativo crescimento no número de veículos. Mesmo com avenidas 

duplicadas, reformulação de anéis viários, pavimentação de ruas e avenidas, o 

crescimento da frota tem como consequência um tráfego cada vez mais lento 

de carros.  

1.4.2.5. Meio Ambiente 

 A Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (Cetesb)  realiza o 

gerenciamento e monitoramento da qualidade do ar no Estado e disponibiliza 

em seu site relatórios com a caracterização das estações de monitoramento de 

fumaça no município de Piracicaba. 

 De acordo com os dados fornecidos pela Secretaria Municipal de Defesa 

do Meio Ambiente (Sedema), no relatório apresentado pela Cetesb, referente 

aos dados dos anos de 2000 a 2003, o período de maior concentração média 

de fumaça por mês foi registrado entre maio e outubro com 15 a 35 ug/m3 

(microgramas por metro cúbico),  sendo os meses de junho e julho os de maior 

pico, registrando de 30 a 35 ug/m3. No município, tais índices associavam-se à 

queima da palha da cana de açúcar das usinas sucroalcooleiras. No entanto, a 

partir de julho de 2012, em função de determinação da Justiça Federal, foram 

suspensas todas as autorizações emitidas para a queima controlada da palha 

de cana de açúcar. 

 Diariamente, a Cetesb emite relatórios em seu site sobre a qualidade do 

ar no dia anterior. Segundo consulta da Sedema, em 06 de outubro de 2013, 

Piracicaba apresentou o índice N1 Boa, de 0-40 microgramas/m3 de ar. 

 A Sedema forneceu ainda dados quanto à arborização do município. Em 

2004, estudo realizado pelo Departamento de Arborização da Esalq, estimou 

haver aproximadamente de 92 mil árvores no aglomerado urbano do município.  

 No período de 2005 a julho de 2013, a Sedema registrou o plantio de 

850 mil árvores, estimando-se haver mais 942 mil árvores na cidade. Já na 

zona rural, de acordo com o Instituto Florestal, o índice de cobertura arbórea de 

2011 é de 9,2%. Foram plantadas cerca de 600 mil árvores na zonar rural com 
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mudas fornecidas pelo Viveiro Municipal de Piracicaba, além daquelas 

plantadas por iniciativa dos proprietários rurais. 

1.4.2.6. Enchentes 

O município mantém preocupação constante com o monitoramento da 

vazão dos rios Piracicaba e Corumbataí, visto que são os principais 

responsáveis pelas cheias nos períodos chuvosos. Para tanto, a Defesa Civil, 

setor vinculado à Guarda Civil Municipal, realiza monitoramento do manancial e 

dos principais pontos críticos da cidade nos períodos de fortes chuvas.  

Tal preocupação desencadeou uma ação estratégica de formação da 

Comissão Municipal de Defesa Civil, em 2009, para levantamento dos 

moradores que vivem em áreas propensas a alagamentos. O principal objetivo 

desta comissão é dimensionar a área a ser atendida e a infraestrutura mínima 

e máxima que esse atendimento pode exigir. Essa infraestrutura inclui desde 

caminhões e homens para remoção, até os locais que possam abrigar as 

famílias e seus pertences.  

A partir deste trabalho, o município conseguiu identificar 267 imóveis 

localizados em áreas propensas a alagamento e a partir disso registrou a forma 

mais rápida de contato com os responsáveis, no caso de haver a necessidade 

da remoção dos moradores e seus pertences.  

Cabe destacar que o município abrange a área do Consórcio 

Intermunicipal das Bacias dos rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí (Consórcio 

PCJ), criado em 1989 por empresas e municípios com o objetivo de recuperar 

os mananciais de sua área de abrangência, tendo por base o trabalho de 

conscientização de todos os setores da sociedade sobre a problemática dos 

recursos hídricos da região, no planejamento e no fomento às ações de 

recuperação dos mananciais.  

Para conter o volume de água que provoca as enchentes nos períodos 

chuvosos, o Consórcio PCJ estuda a construção de dois reservatórios, nos rios 

Jaguari e Camanducaia, que permitirão acrescentar seis metros cúbicos de 
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água para as bacias dos rios Jaguari e Atibaia, que formam o rio Piracicaba. Os 

reservatórios servirão também para regular a vazão do Piracicaba na estiagem. 

1.4.2.7. Alimentação e Nutrição 
 

Em Piracicaba, um dos programas desenvolvidos pela Coordenadoria de 

Programas de Alimentação e Nutrição (CPAN) é o Sistema de Vigilância 

Alimentar e Nutricional (Sisvan). A Vigilância Alimentar e Nutricional é uma das 

Diretrizes que integram a Política Nacional de Alimentação e Nutrição (PNAN)11 

do Ministério da Saúde. 

A vigilância alimentar e nutricional subsidia o planejamento da atenção 

nutricional e das ações relacionadas à promoção da saúde e da alimentação 

adequada e saudável nas esferas de gestão do SUS. O Sisvan, operado a 

partir da Atenção Básica à Saúde, tem como objetivo principal monitorar o 

padrão alimentar e o estado nutricional dos indivíduos atendidos no SUS, em 

todas as fases do curso da vida. Em Piracicaba, é priorizado o monitoramento 

de crianças até 07 anos e gestantes. 

Tabela 54 - Evolução do Perfil Nutricional de gestantes de 2009 a 2012, segundo IMC 
por semana gestacional.  
  2009 2010 2011 2012 
Estado Nutricional n % n % n % n % 
Baixo peso 318 19,3 326 15,6 305 15,4 333 14,8 
Eutrofia 687 41,8 824 39,5 779 39,3 850 37,7 
Sobrepeso 367 22,3 566 27,1 512 25,8 621 27,6 
Obesidade 272 16,5 372 17,8 387 19,5 450 20,0 
Total 1644 100,0 2088 100,0 1983 100,0 2254 100,0 

Fonte: SISVAMWEB, CPAN/SEMS 

A tabela anterior e o gráfico abaixo demonstram a evolução histórica 

desde 2009 do perfil nutricional de gestantes.  
 
 

                                                                 
11 Instituída pela Portaria nº710/GM/MS, de 10 de junho de 1999 e atualizada pela Portaria nº 
2.715 de 17 de novembro de 2011. 
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Gráfico 38 – Evolução do Perfil Nutricional de Gestantes de 2009 a 2012, segundo IMC 
por semana gestacional.  
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Fonte: SISVAMWEB, CPAN/SEMS 

O perfil das gestantes é traçado a partir da utilização do Índice de Massa 

Corporal (IMC) por semana gestacional, a partir do qual as gestantes são 

classificadas com baixo peso, eutróficas (IMC adequado), sobrepeso e 

obesidade, conforme ilustrado abaixo. 

Gráfico 39 – Perfil Nutricional de Gestantes de 2009 a 2012, segundo IMC por semana 
gestacional. 
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Fonte: SISVAMWEB, CPAN/SEMS 
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Nota-se que houve redução de 5,5% da proporção de gestantes com 

baixo peso de 2009 para 2012, passando de 19,3% para 14,8%. Em 

contrapartida, a proporção de excesso de peso entre as gestantes aumentou, 

sobretudo as com sobrepeso. 

Já em relação às crianças, as menores de 05 anos são avaliadas de 

duas maneiras. Para se verificar a presença de excesso de peso utiliza-se, 

conforme a recomendação da OMS/MS 2006, o índice de peso para altura, 

enquanto que para identificar baixo peso, o índice utilizado é peso para idade. 

Seguem os dados apresentados separadamente. 

Tabela 55 - Evolução do Perfil Nutricional de crianças de 0 a 5 anos de 2009 a 2012, 
segundo índice de peso por altura.  

Estado Nutricional 
2009 2010 2011 2012 

n % n % n % n % 
Eutrofia 4366 73,1 5621 71,8 4829 71,4 4389 71,4 
Risco de sobrepeso 982 16,4 1373 17,5 1229 18,2 1024 16,7 
Sobrepeso 284 4,8 397 5,1 319 4,7 297 4,8 
Obesidade 171 2,9 233 3,0 184 2,7 212 3,5 
Total 5803 100,0 7624 100,0 6561 100,0 5922 100,0 
Fonte: SISVAMWEB, CPAN/SEMS. 

Gráfico 40 – Evolução do Perfil Nutricional de crianças de 0 a 5 anos.  
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Gráfico 41 – Perfil Nutricional de crianças de 0 a 5 anos.  

Perfil Nutricional de crianças de 0 a 5 anos, segundo índice 
Peso para Altura (2009-2012)
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 Nota-se que os dados registrados no município acompanham a realidade 

observada no país, ou seja, o aumento do excesso de peso. Os valores encontrados 

tanto para risco de sobrepeso, como para sobrepeso e obesidade encontram-se bem 

acima do esperado pela OMS, como podemos verificar no gráfico acima em vermelho. 

Gráfico 42 – Perfil Nutricional de crianças de 0 a 5 anos. 

Perfil Nutricional de crianças de 0 a 5 anos, segundo índice 
Peso para Idade (2009-2012)
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Fonte: SISVAMWEB, CPAN/SEMS 

O gráfico anterior nos mostra que a questão do baixo peso/desnutrição 

preocupa menos do que o excesso de peso, já que os valores encontrados 
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desde 2009 se encontraram dentro do recomendado pela OMS. Piracicaba tem 

um histórico de combate à desnutrição muito consolidado, visto que há o 

fornecimento de leite em pó enriquecido para crianças nessa situação por meio 

da CPAN, além da importante atuação da Pastoral da Criança e do Pacto pela 

Redução do Óbito Infantil. Há de se considerar os programas das esferas 

estadual e federal, como Projeto Estadual Viva Leite e Programa Bolsa-Família, 

que também contribuem para a redução deste problema. 

Em relação às crianças de 5 a 10 anos, estas são avaliadas pelo índice 

de IMC para idade, segundo as novas curvas de crescimento da OMS (2007) 

adotadas pelo MS. 

Tabela 56 - Estado Nutricional de crianças de 5 a 10 anos de 2009 a 2012, segundo índice 
de IMC por idade.  

Estado Nutricional 
2009 2010 2011 2012 

n % n % n % n % 
Magreza 64 3,6 44 2,2 32 2,0 29 2,0 
Eutrofia 1312 73,6 1422 72,6 1140 72,6 1024 69,9 
Sobrepeso 248 13,9 299 15,3 220 14,0 225 15,4 
Obesidade 100 5,6 114 5,8 116 7,4 110 7,5 
Obesidade grave 59 3,3 81 4,1 63 4,0 77 5,3 
Total 1783 100,0 1960 100,0 1571 100,0 1465 100,0 
Fonte: SISVAMWEB, CPAN/SEMS. 

Gráfico 43 – Evolução do Perfil Nutricional de crianças de 5 a 10 anos.  
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Fonte: SISVAMWEB, CPAN/SEMS. 
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Gráfico 44 – Perfil Nutricional de crianças de 5 a 10 anos.  

 Perfil Nutricional de crianças de 5 a 10 anos, segundo índice IMC 
para idade (2009-2012)
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Fonte: SISVAMWEB, CPAN/SEMS. 
 
 Da mesma forma que os dados de crianças menores de 5 anos, 

observamos aumento expressivo dos casos de excesso de peso na faixa etária 

de 5 a 10 anos, mostrando-se muito acima do esperado, especialmente no que 

diz respeito à obesidade grave. No entanto, a magreza nessa faixa etária 

também está dentro do esperado. 
 Do exposto, identifica-se que o problema do excesso de peso não é uma 

questão nova dentro da realidade de Saúde Pública do nosso município, e 

algumas ações já foram ou estão sendo desenvolvidas para amenizar e 

combater esse problema. A CPAN sempre desenvolveu ações pontuais, 

principalmente em parceria com a Secretaria Municipal de Educação (SME) 

com o objetivo de promover hábitos alimentares mais saudáveis.  

Entre os vários projetos que exemplificam tais ações de promoção e 

prevenção adotadas pela CPAN, cabe citar os projetos “Obesidade Infantil” e 

“Hora da Nutrição”. Em 2005 foi realizado o projeto “Obesidade Infantil” nas 

Escolas Municipais de Educação Infantil (EMEIs) de Ártemis, Centro, Jupiá e 

Caxambu, utilizando atividades lúdicas como: teatro infantil com fantoches, 

brincadeiras, jogos, atividades com pais e professores. Em 2008, o projeto 
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“Hora da Nutrição” foi desenvolvido em algumas EMEIs com o objetivo de 

orientar pais, crianças e profissionais sobre alimentação saudável. 

 Outra ação permanente da CPAN são as capacitações periódicas de 

agentes escolares de saúde, realizadas desde 2003, em parceria com o Setor 

de Saúde Escolar (SME). 

 Nos anos de 2007 e 2008 a Universidade Metodista de Piracicaba - 

Unimep também foi parceira em projetos desenvolvidos pela CPAN para 

capacitação das equipes das unidades de saúde do município e também para 

realização das oficinas de Vigilância Alimentar e Nutricional (VAN). 

 Já em 2011 a CPAN/SEMS lançou, em parceria com a SME e Secretaria 

do Desenvolvimento Social (Semdes), o Programa “Piracicaba com Saúde. É 

hora de comer melhor!”, tendo como principal objetivo a capacitação de 

profissionais das 03 secretarias (SME, Semdes e SEMS) sobre alimentação 

saudável e educação nutricional para a prevenção da obesidade infantil.  

 Iniciado na região Norte do município, por ser esta região com índice 

maior de excesso de peso, o trabalho foi desenvolvido por nutricionista, técnico 

em nutrição e psicólogo em 22 escolas de ensino infantil, 19 unidades de 

saúde e 02 Centro de Referência de Assistência Social (CRAS), abrangendo 

aproximadamente 700 funcionários e 3000 crianças entre 0 e 6 anos. 

 A metodologia adotada foi utilizar os horários: nas escolas, da Hora de 

Trabalho Pedagógico Coletivo (HTPC); nas unidades de saúde e CRAS, das 

reuniões de equipe; como espaços de discussão e de aprimoramento dos 

profissionais para as questões de alimentação saudável e prevenção da 

obesidade infantil.  

          Atualmente, os profissionais tem a opção de cursar na modalidade de 

ensino a distância pela Universidade Estadual Paulista (Unesp) o curso 

Interanutri destinado aos profissionais das unidades de saúde com o objetivo 

de disponibilizar e discutir informações técnicas, trocar experiências sobre 

alimentação saudável, com foco na prevenção da obesidade infantil. O curso é 

oferecido em parceria com a Rede de Defesa e Promoção da Alimentação 

Saudável, Adequada e Solidária (Rede SANS/ Unesp) com término da primeira 

edição em agosto de 2013. 
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 Assim, os indicadores de alimentação e nutrição estão sendo 

identificados e monitorados nos sistemas de acompanhamento da situação de 

saúde da população de Piracicaba, recebendo as devidas intervenções 

necessárias. 
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2. ATENÇÃO EM SAÚDE  

Piracicaba tem se empenhado na busca da estruturação e consolidação 

de um sistema de saúde pautado na atenção à saúde de modo integrado e 

sistêmico, visando a incorporação de ações e serviços de atenção integral, 

humanizada e de qualidade, de modo a melhorar seu desempenho no 

atendimento e no acesso aos usuários. 

Assim como outros municípios, seu principal desafio é contrapor 

alternativas à cultura popular de que os hospitais são o centro ou o “coração” 

do sistema de saúde. Esse modelo “hospitalocêntrico” gera uma grande 

demanda “distorcida”, que acaba sobrecarregando todos os serviços. O esforço 

é para mudar o trajeto, pois o percurso seguido atualmente é contrário ao 

funcionamento do sistema, que visa ao atendimento por níveis crescentes de 

complexidade, conforme suas necessidades. É preciso cuidar da saúde e não 

somente tratar a doença (cultura popular). Para tanto, no próximo quadriênio, 

objetiva-se a revisão de processos de trabalho e a reestruturação da Rede de 

Atenção à Saúde, por meio da redução da insuficiência de acesso à atenção 

primária; minimizando a sobrecarga das portas de urgência e diminuindo a 

dificuldade de acesso às consultas e procedimentos eletivos em algumas 

especialidades.  

Outro desafio enfrentado, sobretudo em Estados ricos, tem sido a 

dificuldade de fixação de médicos no quadro profissional da rede de saúde, 

visto a elevada oferta de trabalho disponível e limitações do serviço público em 

viabilizar remunerações compatíveis com tal realidade, quando associados 

jornada de trabalho exigida e salário. Para tanto, iniciou-se em 2013 o estudo 

do mercado de trabalho da região de Piracicaba para adequação salarial dos 

profissionais contratados na SEMS. O primeiro enquadramento salarial 

estudado e operacionalizado, aprovado pelo Poder Legislativo, foi para 

médicos plantonistas. 
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2.1. MODELO DE ATENÇÃO 

O município tem como modelo de atenção de referência a Rede de 

Atenção em Saúde, conforme Portaria 4.279 de 30/12/2010 do Ministério da 

Saúde, organizando suas ações e serviços de saúde por níveis de 

complexidade. Neste sentido, o modelo de atenção à saúde, estrutura-se tendo 

a Atenção Básica como sua principal porta de entrada no sistema, sendo esta a 

sua ordenadora. Tal estruturação se formula a partir da hierarquização 

composta pela Atenção Básica ou primária e atenção secundária e terciária ou 

média e alta complexidade. 

Nesta perspectiva, a Atenção Básica deve atuar como um filtro inicial, 

atendendo e resolvendo a maior parte das necessidades de saúde dos 

usuários (em torno de 80 a 85%), direcionando as demandas especializadas 

para serviços de maior complexidade. Desta forma, a Atenção Básica organiza 

os fluxos da continuidade do cuidado. Esse modelo piramidal é focado na 

resolutividade dos casos e no referenciamento dos usuários para outros níveis 

de atenção em saúde. Daí o reconhecimento da Atenção Básica como porta de 

entrada no sistema. 

 

2.2. TERRITORIALIZAÇÃO E REGIONALIZAÇÃO 

Considerando a regionalização como processo norteador da 

descentralização das ações e serviços de saúde, a rede de serviços do SUS 

deve ser planejada e organizada no contexto de uma área delimitada 

(território), de modo a permitir o conhecimento dos problemas locais e a 

identificação das prioridades de intervenção. Tendo por objetivo a otimização 

dos recursos disponíveis, bem como a garantia de acesso a todos os cidadãos 

a ações para resolutividade de seus problemas de saúde, sejam individuais ou 

coletivos.  

Tal processo de descentralização proporciona maior autonomia aos 

dirigentes e trabalhadores da saúde no nível local em relação ao conhecimento 

da realidade vivenciada em seus territórios e, permite, a partir desse 

conhecimento, planejar, implementar e gerenciar programas de saúde.  
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Nesse contexto, o conceito de território constitui elemento fundamental à 

compreensão, planejamento e organização dos serviços de saúde. 

Compreende-se território como sendo um espaço social e geograficamente 

delimitado por características próprias onde uma determinada população vive e 

se organizada a partir de um processo historicamente construído. 

Em Piracicaba, o território e a sua população de 364.571 habitantes 

estão distribuídos em cinco regiões cada qual com suas especificidades e 

vulnerabilidades locais, a saber: Centro, Leste, Oeste, Norte e Sul. 

 

2.3. REDE DE ATENÇÃO A SAÚDE 

O organograma da SEMS está constituído de modo descentralizado, 

sendo estruturado por Coordenadorias, que por sua vez, são compostas por 

Unidades de Atenção Básica, Serviços Especializados Ambulatoriais, Serviços 

de Especialidades, Farmácias, Unidades de Atenção à Urgência e Emergência, 

cada qual com sua chefia administrativa. 

Na busca de aperfeiçoar o atendimento à população piracicabana, a 

SEMS tem trabalhado para ampliar, de forma sustentável, os serviços 

oferecidos aos usuários do SUS.  

Para o quadriênio 2014-2017, a SEMS continuará avançando em busca 

de melhorias nos serviços prestados, com a criação de novas equipes de 

saúde da família; reforma e a ampliação das unidades básicas e unidades de 

pronto atendimento; aumento na contratação de profissionais de saúde e o 

crescimento significativo dos atendimentos especializados e exames 

laboratoriais. Os desafios da SEMS nas redes de atenção estão centrados na 

integração e comunicação entre as esferas de atenção e cuidado para 

consolidação destas ações e práticas, visto que é muito fraca esta articulação 

por inexistência, em alguns casos, ou pouca eficácia na organização e nos 

métodos de gestão em rede, isto nas três esferas – municipal, estadual e 

federal. Além dos déficits de comunicação e o pouco desenvolvimento da 

cultura de sistematização da informação para as tomadas de decisões 

gerenciais. Para tanto, o empenho no quadriênio se dará na revisão dos 
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processos de trabalho e na viabilização de recursos para sistematização da 

informação da rede. 

 

2.3.1. Atenção Primária em Saúde 

A Atenção Básica caracteriza-se por um conjunto de ações de saúde, no 

âmbito individual e coletivo, que abrangem a promoção à proteção da saúde, a 

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

danos e a manutenção da saúde com o objetivo de desenvolver uma atenção 

íntegra que impacte na situação de saúde da coletividade. É desenvolvida por 

meio do exercício de práticas de cuidado e gestão democráticas e 

participativas sob forma de trabalho em equipe, dirigidas à populações de 

territórios definidos, pelas quais assume a responsabilidade sanitária 

(Ministério da Saúde, 2011). 

Em Piracicaba, a rede municipal de saúde conta com 70 Unidades de 

Atenção Básica à Saúde, sendo 46 Unidades de Saúde da Família (USFs) e 16 

Unidades Básicas de Saúde (UBSs), oito Centros de Referência em Atenção 

Básica (CRABs) que produziram 293.876 consultas médicas, 666.696 

procedimentos de enfermagem e 159.792 procedimentos odontológicos em 

2012. Das USFs, 34 estão qualificadas e credenciadas junto ao Ministério da 

Saúde, 11 se encontram em fase final de implantação/credenciamento. Em 

função de dificuldades de perfil médico para atuação no PSF, das 34 equipes 

qualificadas, apenas 21 estão ativas no funcionamento pleno das 40hrs 

semanais de dedicação exigida à equipe para seu funcionamento. Na Atenção 

às Urgências e Emergências são quatro Unidades de Pronto Atendimento 

(UPA) e 01 Central de Ortopedia e Traumatologia, todas cinco com 

funcionamento ininterrupto (24 horas) e que foram responsáveis por 493.629 

consultas médicas e 1.365.322 procedimentos de enfermagem no ano de 2012.  

Na tabela a seguir, apresentam-se as unidades de Atenção Básica e sua 

distribuição no município. 
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Tabela 57 – Distribuição das unidades de atenção básica por região do município de Piracicaba, 2013. 

 
REGIÃO UNIDADES DE SAÚDE  REGIÃO UNIDADES DE SAÚDE  REGIÃO UNIDADES DE SAÚDE 

 
CENTRO 

CRAB. Vila Rezende  

LESTE 

CRAB. Piracicamirim  

SUL 

CRAB. Cecap 

 UBS Centro  PSF Chapadão I  PSF 1º de Maio 

 UBS São Dimas  PSF Chapadão II- SOL NASCENTE  PSF Astúrias 

 

NORTE 

CRAB. Mario Dedini  PSF Monte Alegre  PSF Campestre 

 
CRAB. Santa Terezinha  PSF Tupi  PSF Cecap  

 CRAB. Vila Sonia  UBS Alvorada  PSF Costa Rica 

 PSF Algodoal  UBS Independência  PSF Eldorado I 

 
PSF Boa Esperança I  

OESTE 

CRAB. Novo Horizonte  PSF Eldorado II (TERRA RICA) 

 
PSF Boa Esperança II  CRAB. Vila Cristina  PSF Jardim das Flores 

 
PSF Bosque dos Lenheiros I   PSF Itapuã I  PSF Jardim Oriente 

 
PSF Bosque dos Lenheiros II  PSF Itapuã II  PSF Monte Líbano I  

 
PSF IAA I  PSF Jaraguá I  PSF Monte Líbano II 

 
PSF IAA II  PSF Jaraguá II  PSF Santa Rita – Avenças 

 
PSF Jardim Gilda  PSF Jardim Vitória  PSF São Francisco 

 
PSF Mário Dedini I  PSF Kobayat Líbano  PSF Serra Verde 

 
PSF Mário Dedini II  PSF Paineiras  UBS Caxambu 

 
PSF Parque Orlanda  PSF Santa Fé   UBS Esplanada 

 
PSF Primavera  PSF São Jorge  UBS Paulicéia (Coréia) 

 
PSF Santa Rosa I  PSF São José  UBS Planalto 

 
PSF Santa Rosa II  PSF Tatuapé I  

RURAL 

UBS Anhumas 

 
PSF Vila Fátima  PSF Tatuapé II  UBS Ártemis 

 
PSF Vila Industrial  UBS Jupiá  UBS Ibitiruna 

 
UBS Algodoal     UBS Santana 

 
UBS Parque Piracicaba (BALBO)     UBS Tanquinho 



           Prefeitura do Município de Piracicaba 
                          SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
                                                 Estado de São Paulo 
 

 

116 
 

No município, a atenção primária ou atenção básica em saúde é 

desenvolvida por meio das atividades e serviços executados nas Unidades 

Básicas de Saúde (UBSs), unidades do Programa de Saúde da Família (PSF) 

e nos Centros Regionais de Atenção Básica (CRABs). Com atuação 

caracterizada na atenção ambulatorial no primeiro nível de contato do usuário 

como sistema de saúde.  

As UBSs funcionam com equipe composta por profissionais das 

especialidades: clínica geral, ginecologista, cardiologista, pediatra, odontologia, 

e enfermagem (nível técnico e superior). Essas unidades estão preparadas 

para o atendimento de aglomerados populacionais de aproximadamente 12 mil 

pessoas. Caracterizam-se pelo atendimento da demanda espontânea das 

pessoas, realizando atendimentos ambulatoriais por meio de consultas 

(previamente agendadas), atendimentos de enfermagem, aplicação de vacinas 

e injeções, inalação, teste de gravidez, curativos e coletas de exames 

(papanicolau, sangue, entre outros). 

Uma das principais características do PSF pauta-se no atendimento 

domiciliar, e na atenção integral à pessoa em cuidado, priorizando ações 

coletivas e individuais que visem ações de prevenção às doenças, de 

promoção à saúde e de recuperação das pessoas de forma integral e contínua. 

Sua amplitude de atenção à população é de até 4.000 pessoas, ou mil famílias 

em sua área de abrangência, sendo sua equipe formada por 01 médico 

generalista, 01 enfermeiro, 02 auxiliares de enfermagem e 04 agentes 

comunitários de saúde (no caso de equipe mínima) ou 06 agentes comunitários 

de saúde (no caso de equipe máxima)12. 

Os PSFs realizam consultas previamente agendadas com clínico geral e 

em algumas, atendimento dentário. Além disso, executam os mesmos 

procedimentos realizados nas UBS acrescentando-se a estes o pré-natal. 

O modelo de atenção à saúde do município possui ainda os CRABs, 

UBSs ampliadas com capacidade de oferecer mais serviços, inclusive com a 

sua estratégia de atuação modificada. Os CRABs fazem o atendimento da sua 

                                                                 
12 De acordo com o Ministério da Saúde o número de agentes de comunitários de saúde pode variar de 
quatro a seis por equipe de saúde da família. 
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demanda local e incluindo a demanda dos PSFs de seu entorno, sendo 

referência para atendimento nas áreas de clínica geral, ginecologia, pediatria, 

cardiologia e odontologia. 

A tabela a seguir demonstra a distribuição das referências nos CRABs 

do município de Piracicaba: 
Tabela 58 – Centros de Referência em Atenção Básica para Unidades do Programa de 
Saúde de Família. 
Unidade de Referência Referência para PSF 
CRAB CECAP São Francisco, Santa Rita – Avencas, CECAP, 

Chapadão I, Eldorado I, Eldorado II 
CRAB Mario Dedini (exceto 
para cardiologia) 

Mario Dedini I e Mario Dedini II, Bosques do 
Lenheiro I e Bosques do Lenheiro II, Jardim Gilda, 
Vila Industrial, Vila Fátima, Jardim Primavera 

CRAB Novo Horizonte (exceto 
para cardiologia e clínica geral) 

Kobayat Libano, Santa Fe, Paineiras, Jardim Vitoria 

CRAB Piracicamirim São Francisco, Santa Rita – Avencas, CECAP, 
Chapadão I, Eldorado I, Eldorado II 

CRAB Santa Terezinha (exceto 
para cardiologia) 

Boa Esperança I, Boa Esperança II, IAA I, IAA II, 
Vila Industrial, Vila Fátima, Mário Dedini I, Mário 
Dedini II, Parque Piracicaba, Algodoal 

CRAB Cristina (exceto para 
clínica geral) 

Tatuapé I, Tatuapé II, São José, Itapuã I, Itapuã II, 
Paineiras, Jardim Vitoria, Jaraguá I, Jaraguá II, 
Campestre, Jardim das Flores 

CRAB Vila Rezende (exceto 
para clínica geral) 

Algodoal, Santa Rosa I, Santa Rosa II, Saúde em 
Campo 

CRAB Vila Sonia (exceto para 
cardiologia) 

Boa Esperança I, Parque Orlanda, Javari 

Fonte: DAB/SEMS. 

 Os investimentos nos últimos anos têm sido para ampliação da atenção 

primária municipal. Atualmente, estão disponíveis na zona urbana da cidade 19 

Unidades Básicas (entre UBS e CRAB), para uma cobertura estimada de 264 

mil pessoas e 46 PSFs, com cobertura para 45 mil famílias. Para tanto, a 

SEMS tem investido na formatação dos CRABs, unidades básicas de saúde 

regionais com estratégia de atuação modificada para oferecer mais serviços.  

 Além da ampliação da estrutura física da Atenção Básica, outro 

investimento significativo realizado na rede foi à informatização e interligação 

de 97,1% das unidades da Atenção Básica (UBS, CRAB e PSF), que 

permanecem online com a central reguladora do agendamento dos serviços, 

Central de Relacionamento com o Usuário SUS (Centrus). Com parte da 

informatização concluída em 2010, nota-se a dinamização dos 
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encaminhamentos e maior agilidade dos agendamentos para exames e 

consultas. Além disso, possibilitou a visualização do histórico de consultas e 

exames dos pacientes, desde o primeiro atendimento até o último realizado na 

rede. 

A informatização possibilita a rápida visualização da demanda ofertada e 

demanda reprimida facilitando ao gestor a adoção de medidas intervencionistas 

para viabilizar o acesso da população aos serviços de saúde.   

Cabe destacar que para o próximo quadriênio, a SEMS terá ainda o 

desafio de completar a informatização em todas as unidades da Atenção 

Básica, incluindo as 2 unidades da zona rural que ainda não possuem conexão 

de internet para uso do sistema Olostech. Das 68 unidades informatizadas, 

54,3% (38) das unidades são atendidas por speedy e em 42,9% (30) a SEMS 

adotou como medida provisória de acesso à internet, a conexão por modem 

3G. 

Em 2013, a SEMS iniciou o processo de implantação do Programa 

Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica (PMAQ). 

Promovido pelo Ministério da Saúde, o PMAQ tem como principal objetivo 

induzir a ampliação do acesso e a melhoria da qualidade da Atenção Básica, 

com garantia de um padrão comparável nacional, regional e local, de maneira a 

permitir maior transparência e efetividade das ações governamentais 

direcionadas à Atenção Básica em Saúde.  

O acesso às unidades de Atenção Primária é padronizado pela ordem 

de chegada dos usuários às consultas ou procedimentos, exceto para os 

idosos, gestantes, crianças menores de um ano de idade e casos agudos. Em 

2013, teve inicio o piloto do projeto regional “Expansão do Agendamento de 

Consultas Gerais”, a partir do qual o acesso às consultas médicas se 

organizará pelo horário do agendamento. 

Para o quadriênio 2014-2017 planeja-se a implantação de nove 

unidades de PSF e um CRAB. Os investimentos na Atenção Básica serão 

direcionados para a inversão do modelo vigente no município (pronto 

atendimento) para que a população busque, cada vez mais, o atendimento 
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preventivo, utilizando dos recursos e da qualificação dos profissionais inclusos 

no setor no tocante à promoção da saúde e prevenção e doenças. 

Áreas estratégicas de atuação 

• Saúde da Criança: Busca ativa de recém-nascido de risco; 

Acompanhamento do crescimento e desenvolvimento; Orientações 

sobre aleitamento materno e Imunização (vacinas); 

• Saúde do Adolescente: Atendimento em saúde sexual e reprodutiva 

com prevenção de gravidez não planejada na adolescência; Realização 

do pré-natal das gestantes; Planejamento familiar e prevenção das DST-

HIV/Aids; 

• Saúde da Mulher: Preventivo do câncer ginecológico e de mama; 

Planejamento familiar; Acompanhamento da gestante (pré-natal); 

Tratamento odontológico com ênfase na prevenção. 

• Saúde do Idoso: Imunização (vacinas), Programa Hiper-dia 

(hipertensão e diabetes); Tratamento odontológico com ênfase na 

prevenção; Orientação farmacêutica. 

• Atenção às Doenças Metabólicas: Busca ativa de hipertensos e 

diabéticos; Tratamento e controle; Orientação farmacêutica e introdução 

de medicamentos de alta qualidade. 

• Atenção às Doenças Infectocontagiosas: Controle, Prevenção, 

Assistência e Tratamento - Programa de Controle da Tuberculose, 
Programa de Controle da Hanseníase; Programa Municipal de DST/Aids 

e Hepatites Virais. 

• Alimentação e Nutrição: Eliminação da desnutrição infantil; 

Reeducação Alimentar para grupos específicos (crianças, adolescentes, 

pais, obesos, diabéticos, entre outros). 
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Acolhimento e Classificação de Risco  
O programa de acolhimento e classificação de risco está implantado nas 

cinco unidades de pronto atendimento do município. Baseado na Política 

Nacional de Humanização (PNH) do Ministério da Saúde, o acolhimento tem o 

objetivo de qualificar o atendimento aos pacientes, priorizando os casos de 

urgência e emergência por meio da classificação de risco. 

Considerando as diretrizes da PNH, a classificação por cor possibilita a 

agilidade no atendimento, tendo por base o protocolo pré-estabelecido do grau 

de necessidade do usuário, proporcionando atenção centrada no nível de 

complexidade e não na ordem de chegada. 

Todos os profissionais são envolvidos no programa, essencialmente as 

equipes de funcionários da recepção e enfermagem do Pronto Atendimento. 

Para disseminar esta prática e esclarecer aos usuários, a SEMS utiliza-se de 

divulgações por meio da sua assessoria de imprensa, com o uso de matérias 

jornalísticas e também por meio da produção de material impresso como 

folders e cartazes afixados nas cinco unidades. 

A classificação de risco adotada segue as cores: Vermelho - indica 

emergência, considerada prioridade zero; Amarelo - indica urgência, sendo 

prioridade nº 1; Verde - indica prioridade não urgente, sendo prioridade nº 2; 

Azul - indica consultas de baixa complexidade, sendo prioridade nº 3. 

Através de sistema informatizado, os usuários são recepcionados nas 

Unidades de Pronto Atendimento e acolhidos pela equipe de enfermagem que 

realiza a identificação das prioridades do atendimento utilizando um adesivo 

colorido que é colado no canto superior direito da Ficha de Atendimento 

Ambulatorial (FAA). 

 2.3.2. Atenção Especializada Ambulatorial 
 

Em Piracicaba, a Atenção Especializada Ambulatorial é composta por 

serviços especializados e ambulatoriais de média complexidade que se 
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caracterizam pela sua complementação à Atenção Primária. Com ênfase no 

atendimento ambulatorial citam-se: Centro de Especialidades Médicas, Clínica 

de Olhos e Policlínica.  

Centro de Especialidades Médicas  

 O Centro de Especialidades Médicas (CEM) reúne médicos das 

especialidades: dermatologia, cardiologia adulto, cirurgia torácica, cirurgia 

vascular (angiologia), fisiatria, endocrinologia, gastroenterologia, hematologia, 

nefrologia, neurologia adulto, neurocirurgia, ortopedia, otorrinolaringologia, 

pneumologia adulto, reumatologia e urologia. A equipe conta ainda com 

profissionais das áreas de fonoaudiologia e nutrição.  

O CEM tem por missão alcançar a cura ou controle da patologia, em 

curto período de tempo, para o usuário. 

Como serviço de apoio especializado ambulatorial, o acesso às 

especialidades médicas ocorre por demanda programada (consultas pré-

agendadas) com base no modelo de Referência e Contra-referência para a 

atenção primária. 

A área de fonoaudiologia atua por meio de tratamento de fonoterapia, 

sendo o exame de audiometria realizado e avaliado antes do início do 

tratamento terapêutico. Para o próximo quadriênio 2014-2017, está em estudo 

a implantação do projeto, “Processamento Auditivo Central”, destinado às 

crianças acima de 7 anos, que tem por objetivo a detecção da origem do 

problema da criança para intervenção profissional focal, ou seja, centrada no 

problema apresentado.  

Considerando-se os últimos dez anos em relação à demanda reprimida, 

a maior carência está localizada na especialidade de otorrinolaringologia, que 

possui uma demanda reprimida cíclica. Para tal especialidade, a SEMS está 

conseguindo reduzir a demanda com a realização de mutirões. Em relação à 

área de otorrinolaringologia, o aumento da demanda associa-se às mudanças 

climáticas. Recentemente, observa-se demanda reprimida também na área de 

ortopedia, que se relaciona diretamente com aposentadorias e pedidos de 
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demissões dos profissionais especializados em ortopedia. Para especialidade 

de ortopedia, a estratégia adotada, em caráter provisório13 tem sido a extensão 

dos atendimentos dos médicos ortopedistas da COT para o CEM. Em algumas 

especialidades há carência do profissional médico para atender as demandas 

específicas, sendo mais visível nas especialidades cirurgia de cabeça e 

pescoço, urologia, dermatologia e gastroenterologia. Nessas áreas, as 

demandas reprimidas estão relacionadas às dificuldades enfrentadas pela 

SEMS na reposição de médicos especialistas. Os editais de concursos são 

abertos com frequência, mas para algumas especialidades não há médicos 

inscritos ou então, quando há inscritos, sua efetivação não se concretiza por 

desinteresse do candidato em assumir o cargo por considerar o salário-base 

não atrativo em comparação ao ofertado no mercado. 

Ainda em relação à demanda reprimida, outro fator que dificulta sua 

eliminação, independente da disponibilidade de profissional, é o crescente 

aumento dos encaminhamentos para especialidades médicas. Assim, para o 

próximo quadriênio objetiva-se a criação e implantação de protocolos de 

encaminhamentos para cada especialidade. 

Um aspecto importante a se destacar relacionado ao CEM é a 

informatização. Desde seu início, ela trouxe melhorias significativas ao setor, 

com a organização das listas de espera das consultas (anteriormente manual). 

Os pedidos de consultas são registrados no sistema como primeira consulta ou 

retorno, sendo possível classificá-los como normal ou prioridade. Mediante tais 

informações, o sistema possibilita a percepção de existência ou não de 

demanda elevada, permitindo também a identificação e qualificação desta 

demanda. 

No caso dos pedidos com priorização, existe um campo para que o 

profissional solicitante especifique o atendimento prioritário. Diariamente, essas 

solicitações de prioridade são avaliadas por médico que fazem as validações 

dos pedidos de priorização ou, diante da falta de informações para esta 

                                                                 
13 Foram abertos concursos para reposição das vagas de aposentadorias e desligamentos e aguarda-se a 
apresentação de candidatos e efetivação da contratação. 
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avaliação, requerem ao solicitante o fornecimento de mais informações para 

tomada de decisão.  

No entanto, persistem dificuldades em relação à demanda geral que é 

muito elevada, principalmente em relação às prioridades. Identifica-se que 

muitos encaminhamentos são desnecessários, seja por tratarem de pedidos 

por “coleguismo”, insegurança profissional ou por desconhecimento da rede. 

Nesse sentido, pretende-se, no próximo quadriênio, dar continuidade ao 

trabalhado com as equipes da atenção primária em relação aos critérios 

adotados quanto aos encaminhamentos para as especialidades médicas, bem 

como os relacionados às priorizações. 

De modo geral, há que se ressaltar que nos últimos anos, mesmo diante 

das referidas dificuldades, tem-se destacado o potencial de resolutividade do 

CEM na atenção aos casos que demandam avaliação especializada, com a 

agilização de casos graves para início do tratamento e adoção imediata na 

conduta terapêutica, principalmente nos casos de pacientes com câncer, 

avançando-se a cada dia no controle e/ou cura das patologias tratadas neste 

serviço. 

Gráfico 45 – Série histórica de consultas médicas realizadas no Centro de 
Especialidades Médicas, Período de 2007 a 2012. 

Fonte: SAC/PMP 
* 2013 – meses de janeiro a agosto. 
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 A média anual de atendimentos realizados pelo Centro de 

Especialidades no período de 2007 a 2012 foi de 97.044 consultas médicas. 

Em 2013, no período de janeiro a agosto, foram 72.261 atendimentos médicos 

especializados, sendo a média no período de 9.033 consultas por mês. 

Clínica de Olhos 

 Serviço especializado no atendimento de consultas agendadas na área 

oftalmológica, a Clínica de Olhos promove também encaminhamentos para 

cirurgias, atendimentos e avaliações de urgência encaminhadas pelas UPAs, 

PSFs, UBSs, CRABs. 

A equipe conta com médicos oftalmologistas, enfermeira, técnicos e 

auxiliares de enfermagem e recepcionistas. Com média de 1.381 consultas 

médicas por mês. 

 A média anual de atendimentos realizados pela clínica no período de 

2007 a 2012 foi de 16.086 consultas médicas.  

Gráfico 46 – Série histórica de consultas médicas realizadas na Clínica de Olhos, Período 
de 2007 a 2012. 

Fonte: SAC/PMP 

Conforme ilustrado no gráfico, os anos de 2010 e 2011 apresentaram 

número superior à média anual. Em 2010, a elevação no número de consultas 

se deve à contratação de dois médicos oftalmologistas, enquanto que a 
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elevação nos atendimentos no ano de 2011 está relacionada à realização de 

mutirões oftalmológicos (estratégia adotada pela SEMS para redução da 

demanda reprimida). Nota-se que em 2012 o número retornou à média de 

consultas anuais devido a redução de carga horária de alguns médicos 

oftalmologistas. 

Policlínica Santa Teresinha 

 Piracicaba conta com um complexo de consultas e exames 

especializados, à Policlínica Santa Teresinha “Antonio Haddad Dib” que 

também realiza pequenas cirurgias. A policlínica foi inaugurada em 2008 com o 

objetivo de melhorar e ampliar o atendimento na área de saúde, principalmente 

para os moradores da região Norte, a mais populosa do município. Na época, 

foi prevista para atender aproximadamente 60 mil moradores dos bairros desta 

região. Atualmente, serve como referência para todo o município e, nas 

especialidades de cirurgia pediátrica e neurologia infantil, também atende 

outros municípios, conforme Programação Pactuada e Integrada (PPI). 

O complexo é composto por área administrativa, recepções, salas de 

espera, consultórios, salas para exames, sala de pequena cirurgia, arquivo, 

ambulatório de saúde mental, farmácia, central de materiais e esterilização, 

lavanderia municipal, sala de treinamentos e capacitações. No complexo 

também funcionam o Ambulatório de Especialidades em Pediatria e o Núcleo 

de Atenção à Saúde do Idoso. 

A Policlínica Santa Teresinha realiza procedimentos cirúrgicos como 

pequena cirurgia adulto, pequena cirurgia infantil, cirurgia plástica, 

cauterização, freioplastia e postectomia. Em 2012 foram realizadas 805 

pequenas cirurgias, com média de 67 cirurgias por mês. 

 Semanalmente, a policlínica disponibiliza o espaço destinado aos 

treinamentos para as reuniões dos Narcóticos Anônimos (NA) e Alcoólicos 

Anônimos (AA). 
  
 



           Prefeitura do Município de Piracicaba 
                          SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
                                                 Estado de São Paulo 
 

 

126 
 

 
Ambulatório de Especialidades em Pediatria  

Na Policlínica Santa Teresinha funciona o Ambulatório de Pediatria, com 

consultas médicas especializadas nas áreas de cardiologia, cirurgia pediátrica, 

neurologia e pneumologia.   

Em 2012, foram ofertadas 10.976 consultas, com média de 915 

consultas por mês. No entanto, foram realizadas no ano somente 5.386 

consultas, com média de 455 consultas por mês. Do total de consultas 

ofertadas apenas 49% tiveram aproveitamento, sendo 7% perdidas por falta do 

paciente, e em 44% das consultas, não houve aproveitamento por falta de 

demanda. Tal informação deverá ser analisada nos próximos anos para 

identificação das variáveis associadas à redução de demanda e se a mesma se 

deve à resolutividade dos casos (melhora com tratamento) ou baixa adesão.  

Gráfico 47 – Demonstrativo de aproveitamento de consultas do Ambulatório de Pediatria, 
2012. 

Fonte: Policlínica/PMP 

Observa-se que em relação às especialidades, das 5.386 consultas 

foram 856 em neuropediatria, 1.089 em cardiopediatria e 1.004 em 

pneumologia infantil, além de 2.437 cirurgias pediátricas. 
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Cabe destacar que em relação à área de pneumologia há lista de 

espera, sendo o aproveitamento próximo aos 100% da oferta (as exceções se 

devem às faltas), o que justificaria até a ampliação no número de consultas. 

No comparativo das consultas realizadas no período de janeiro a 

setembro nos anos 2012 e 2013, observa um aumento de 13% no total de 

consultas realizadas, o que representa 519 atendimentos a mais do que os 

registrados em 2012. No mesmo período, em 2013, a média subiu para 502 

consultas por mês. 
 
Ambulatório de Pneumologia Infantil  

 A asma é uma doença crônica mais frequente na infância. Estima-se que 

20% da população pediátrica em idade escolar apresentam sintomas de asma. 

Segundo dados do Sistema Único de Saúde (SUS), aproximadamente 360 mil 

internações por asma ocorrem no Brasil todos os anos, sendo a terceira causa 

de hospitalização no país. As doenças respiratórias estão fortemente 

relacionadas à mortalidade infantil, sendo a asma responsável por 5 a 10% das 

mortes por essa causa. 

 A asma, com sintomas como tosse seca, falta de ar recorrente e até 

déficit de desenvolvimento global, é responsável por grande parte da demanda 

aos serviços de saúde, em consultas ambulatoriais e de Unidades de Pronto 

Atendimento. 

 Desde 2006, o município de Piracicaba conta com Ambulatório de 

Pneumologia Infantil, com atendimento realizado para todas as crianças até os 

12 anos de idade, encaminhadas pela rede de atenção, utilizando-se o sistema 

de Referência e Contra-Referência. A partir de agosto de 2008, a SEMS 

passou a fornecer as medicações utilizadas na prevenção de crises, além de 

realizar capacitações com os profissionais de saúde. O atendimento é realizado 

na policlínica em Santa Terezinha. 
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Tal medida associada ao atendimento ambulatorial para a criança com a 

doença tem obtido resultados positivos com a redução das internações por 

causa das crises. 

No ano de 2011, o ambulatório atendeu 734 crianças, média de 61 

atendimentos por mês. Em 2012 houve uma variação de 1%, sendo atendidas 

757 crianças, com média de 63 pacientes por mês. 

Núcleo de Atenção à Saúde do Idoso 
 
 Diante do crescente processo de envelhecimento da população do 

município, que segue uma tendência observada em âmbito nacional, tornou-se 

necessária a criação de um serviço especializado em saúde do idoso. E, com 

base nesta preocupação, seguindo ações estratégicas preconizadas pela 

Política Nacional de Saúde e Pacto pela Vida, do Ministério da Saúde (2006), 

surge o Núcleo de Atenção à Saúde do Idoso (Nasi), que funciona como um 

serviço ambulatorial de referência da SEMS. 

O Nasi tem por objetivo a promoção da saúde, assistência, reabilitação e 

manutenção da capacidade funcional da população idosa, servindo como 

referência às unidades da Atenção Básica. Além disso, tem a finalidade de 

proporcionar atendimento diferenciado, com abordagem multiprofissional, 

assumindo também a função de polo de educação permanente em saúde do 

idoso a toda equipe de atenção primária do município14. 

Em funcionamento desde 2008 na policlínica, sua localização na região 

Norte da cidade é estratégica (próxima a um dos terminais de transporte 

público local), visando facilitar o acesso ao usuário, visto que esta região é a 

segunda maior em concentração de idosos, ficando abaixo apenas da região 

central. 

Por ser um serviço de referência, necessita de encaminhamento médico 

para inclusão no mesmo, respeitando-se os critérios de idade, superior a 60 

anos, e de presença de uma das patologias mencionadas a seguir: 

• Doenças Neurológicas Degenerativas; 
                                                                 
14 � No momento, as atividades de capacitação estão suspensas em função da otimização dos 
profissionais a outros serviços de interesse da SEMS. 
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• Sequelas de Acidente Vascular Cerebral (não acamado); 

• Osteoporose; 

• Incontinência Urinária e/ou Incontinência Fecal; 

• Instabilidade postural e quedas; 

• Alterações psiquiátricas (Ex; demência, depressão, 

delirium, perda de memória); 

• Polifarmácia; 

• Fragilidade15.      

 Entre consultas e retornos, o núcleo atende cerca de 60 idosos por mês, 

com equipe composta por médicos com especialização em geriatria, 

enfermeira, dentista, fisioterapeuta e técnicas de enfermagem. 

Todos os pacientes atendidos passam pela Avaliação Geriátrica Ampla 

(AGA). Na consulta de enfermagem são aplicados vários testes para avaliação 

cognitiva, funcional, nutricional e social com escuta acolhedora ao paciente e 

ao cuidador. Na consulta médica, os pacientes são avaliados por meio de 

anamnese e exame físico detalhados com particularidades à saúde do idoso. 

As consultas odontológicas são ofertadas a todos pacientes, para avaliação da 

cavidade oral na busca de lesões suspeitas e de condições inadequadas das 

próteses dentárias. A fisioterapeuta realiza a reabilitação e avalia a 

instabilidade postural, identifica possibilidade de quedas e a existência de 

incontinência urinária. Além disso, são realizados treinamentos em relação à 

caderneta de saúde do idoso, instrumento disponibilizado pelo Ministério da 

Saúde (Pacto pela Vida, 2006) para o diagnóstico do idoso com fragilidade. 

A fisioterapeuta do Nasi e a terapeuta ocupacional do Ambulatório de 

Saúde Mental oferecem o lian gong aos pacientes do Nasi e da Saúde Mental 

duas vezes na semana. Esta técnica integra a tradição milenar das artes 

corporais chinesas aos modernos conhecimentos da medicina ocidental sendo 

                                                                 
15  Compreende aqui o termo Fragilidade como a redução da reserva funcional e a disfunção de 
diversos sistemas orgânicos, o que reduziria, acentuadamente, a capacidade de re-estabelecimento das 
funções após agressões de várias naturezas, a eficiência de medidas terapêuticas e de reabilitação, a 
resposta dos sistemas de defesa, a interação com o meio e, em última análise, a capacidade de 
sobrevida 
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uma técnica de exercícios para prevenir e tratar de dores no corpo e restaurar 

a sua movimentação natural. 

 No ano 2012, foram realizados 2.796 atendimentos, com média mensal 

de 233 atendimentos, dos quais 938 correspondem à consultas médicas, com 

média de 78 consultas por mês. 

Importante mencionar que a partir de 2013 o índice de aproveitamento 

das consultas subiu de 70 para 85%. Associa-se esta melhora à adoção da 

estratégia de contato telefônico realizado pelo Nasi, por técnicos de 

enfermagem, para confirmação de consulta. Tal ação propicia a ampliação do 

vínculo com o idoso, que se sente cuidado, além de otimizar o aproveitamento 

de consultas, pois em caso de cancelamento, outro paciente da lista de espera 

é imediatamente acionado pelo apoio administrativo para preencher a agenda 

do profissional, reduzindo o tempo de espera do paciente. 

 

2.3.3. Serviços Especializados de Atenção à Saúde 

Todos os serviços especializados atendem a partir de encaminhamentos 

feitos pelas unidades de entrada no SUS: UBS, PSF, CRAB e UPA.  

A Atenção Especializada à Saúde conta com cinco eixos de atenção à: 

Saúde da Criança - 01 Núcleo de Atenção ao Pacto pela Redução do Óbito 

Infantil (Pacto), Saúde do Adolescente - 01 Centro de Atenção ao 

Adolescente (Casap); Saúde da Mulher - 01 Centro de Atenção Especializada 

em Saúde da Mulher (CESM), Saúde Mental – 01 Centro de Atenção 

Psicossocial (CAPs), 03 Ambulatórios de Saúde Mental Adulto, um Ambulatório 

de Saúde Mental Infanto-Juvenil, 03 Ambulatório de Saúde Mental 

Especializado na Atenção aos Dependentes de Álcool e Outras Drogas, 

Residência Terapêutica e Casa das Oficinas. 

 
Saúde da criança 
 

Desde 2005, foi firmado o Pacto pela Redução do Óbito Infantil de 

Piracicaba (Pacto), apontando como prioridade na política pública municipal 

diminuir os óbitos considerados evitáveis de crianças de até 1 ano de idade. O 

Pacto conclamou diversas instituições comprometidas com a saúde e o bem-
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estar da sociedade a assinar um documento com um objetivo em comum: a 

redução do óbito infantil por causas evitáveis. Desta forma, fortaleceram-se 

ações de atenção à saúde individual e da família e coletividade, sobretudo nos 

grupos de crianças e gestantes. Tal medida contribuiu para a promoção e 

fortalecimento da integralidade, universalidade e equidade, princípios 

fundamentais do Sistema Único de Saúde brasileiro.  

 A origem o Pacto pela Redução do Óbito Infantil entre gestores, equipes 

de saúde e entidades civis vem do modelo de Pacto da Atenção Básica, onde 

um conjunto de metas e estratégias de atendimento é pactuado. No município 

de Piracicaba, foram elaborados instrumentos de monitoramento e avaliação 

das ações, através de supervisão programada e um elenco de indicadores para 

o acompanhamento do programa. O Pacto exigiu funções descentralizadas, 

participativas e integradas, criando um novo paradigma de gestão e atendendo 

aos princípios e diretrizes do SUS.  

Desde sua criação, foram implantadas no município ações diferenciadas 

de cuidado e atenção às gestantes e às crianças menores de um ano de idade 

consideradas de risco. Por meio dessas ações, cumpre-se um dos princípios 

fundamentais do Sistema Único de Saúde: a equidade. 

 Assim, vários movimentos e melhorias no desempenho dos serviços de 

pré-natal e de atenção à criança vem sendo registrados, tanto no âmbito do 

serviço público, quanto no de convênios privados e nas atividades realizadas 

pelos parceiros do pacto: Semdes, SME, conselhos municipais, organizações 

não governamentais – como Pastoral da Criança, Central da Gestante, Centro 

de Reabilitação de Piracicaba, além de parte do setor empresarial e sociedade 

civil de uma maneira geral. Todos têm buscado realizar intervenções 

diferenciadas e mais aprofundadas para cada caso considerado de risco, 

conceito esse amplamente discutido entre todos os envolvidos e que foi 

fundamental para nortear as ações do pacto. 

 Em 2013, a atual gestão manteve o compromisso e a prioridade de 

governo com o objetivo de buscar a queda mantida do coeficiente de 

mortalidade infantil, por meio da qualificação do atendimento do pré-natal no 
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município, estabelecendo como meta taxas comparadas às dos países 

desenvolvidos. 

 A prematuridade está relacionada à maior parte dos óbitos, embora não 

seja causa básica da morte e sim consequência de algumas oportunidades 

perdidas de intervenção durante o pré-natal. Na busca da melhoria da 

qualidade de pré-natal, apoiando as ações já desenvolvidas na Atenção Básica 

e toda a rede de atenção, a SEMS realiza, desde 2009, o acompanhamento de 

gestantes por telefone, denominado “Monitoramento de Gestantes”, por meio 

da Central de Relacionamento com Usuários SUS, onde um grupo de 

profissionais de saúde realiza ligação telefônica, mensalmente para cada uma 

das gestantes cadastradas. Esse cadastramento ocorre com a inserção dos 

dados, virtualmente, pelos trabalhadores de cada equipe da Atenção Básica no 

momento da captação de cada gestante, no início do pré-natal, não importando 

se as pacientes possuem algum convênio privado ou se são exclusivamente 

usuárias do SUS. A partir de 2013, para melhoria desse trabalho, as atividades 

do Monitoramento de Gestantes passaram a integrar o Núcleo de Apoio ao 

Pacto pela Redução do Óbito Infantil. Até o momento, só no ano de 2013, 

foram monitoradas 2.754 gestantes. 

 Dessa forma, o objetivo geral do Núcleo de Apoio ao Pacto é a redução 

da ocorrência dos óbitos maternos e infantis evitáveis por meio de vigilância em 

saúde das gestantes, puérperas e crianças de até um ano de idade, por meio 

de ações intersetoriais e multidisciplinares, adotando um conjunto de ações 

cujas estratégias e instrumentos sejam de relativa facilidade operacional e de 

baixo custo.  

Os objetivos específicos do pacto são: 

• Integrar e fortalecer a rede de saúde, nos três níveis de atenção; 

• Fortalecer as parcerias com os setores da sociedade; 

• Monitorar as crianças e gestantes classificadas de riscos, por meio das 

ferramentas enviadas pelos serviços de saúde; 

• Estudar a epidemiologia do óbito materno-infantil pelos informes do 

banco de dados e repassar as informações aos serviços de saúde; 
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• Executar ações planejadas em rede com os serviços de saúde da 

SEMS; 

• Acolher e vincular ao Pacto todas as unidades que atendem gestantes e 

crianças menores de um ano de idade; 

• Repactuar anualmente com parceiros e gestores; 

• Acompanhar as gestantes e crianças classificadas de alto risco que 

demandam ações mais individualizadas, por visitas domiciliares ou 

telefonemas; 

• Melhorar o desempenho dos serviços de pré-natal e atenção à saúde da 

criança a serem alcançados pelo município; 

• Elaborar instrumentos de monitoramento e avaliação das ações e 

serviços de pré-natal e atenção à saúde da criança, produzindo novos 

indicadores qualitativos para análise. 

Pela experiência exitosa, Piracicaba recebeu o reconhecimento com 

premiações do Ministério da Saúde, menção honrosa por meio do Prêmio 

Sérgio Arouca de Gestão Participativa (2007) e na III Mostra Nacional de 

Produção em Saúde da Família (2008), e também o prêmio de primeiro lugar 

“O SUS Que Dá Certo” no Seminário Internacional 20 anos do SUS (2008). 

 
Ações estratégicas do Pacto pela redução do óbito materno infantil 
 

• Criação do Núcleo de Apoio ao Pacto: Equipe responsável pela facilitação 

de todos os atendimentos necessários para as crianças e gestantes 

classificadas como alto e médio risco para a mortalidade na rede de 

atendimento municipal; 

• Elaboração do projeto de acolhimento com avaliação e classificação de 

risco na Unidade de Pronto Atendimento (UPA): projeto que dá prioridade 

de atendimento médico para todas as crianças menores de 1 ano, no 

atendimento em urgência e emergência, na chegada da Unidade de Pronto 

Atendimento; 
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• Manual de amamentação: Texto em forma de cartilha, com fotografias, de 

fácil compreensão, porém com conteúdo amplo sobre amamentação. 

Material utilizado por todos os profissionais da Saúde e parceiros como 

Pastoral da Criança, hospitais e grupos de gestantes. 

• Criação e fortalecimento de parcerias: Pastoral da Criança, Saúde do 

Escolar/SME, Semdes, igrejas, fundações de empresas particulares, Poder 

Judiciário, Conselho Tutelar, hospitais, convênios de saúde suplementar, 

além da sociedade civil de um modo geral; 

• Fornecimento de fórmula infantil segundo protocolo específico para crianças 

menores de 1 ano de idade: frente à necessidade de complemento parcial 

ao leite materno ou total de fórmula infantil artificial substituta para crianças 

menores de 6 meses, foi criado fluxo de fornecimento do alimento pela 

SEMS em parceria com Fundação Mario Dedini, até fevereiro de 2013. 

Após março deste ano, a Secretaria Municipal de Saúde vem fornecendo 

100 % de unidades de fórmula infantil necessárias nessa faixa etária; 

• Criação do protocolo de puericultura para o seguimento de todas as 

crianças do município, desde o nascimento até adolescência; 

• Criação do Ambulatório de Pneumologia Infantil Municipal para atendimento 

de crianças menores de 12 anos (após essa idade, o ambulatório de 

pneumologia adulto passa a atender/acolher os casos): Atendimento 

médico e de enfermagem para crianças portadoras de asma brônquica, 

além do fornecimento de principais medicamentos para o tratamento 

preventivo de crises; 

• Cumprimento de metas para vacinação: A SEMS realiza enormes esforços 

para atingir as metas especificadas pela Vigilância Epidemiológica Estadual 

para todas as doenças passíveis de imunoprevenção e que fazem parte do 

Calendário Nacional de Imunização; 

• Priorização para vagas hospitalares: A Central de Vagas do município 

prioriza as vagas hospitalares quando se trata de necessidade de 

internação para crianças até 12 anos de idade; 

• Criação do Ambulatório de Pediatria (Policlínica Santa Teresinha): 

concentra o atendimento de especialidades médicas para as crianças no 
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intuito de criar ambiente específico para elas e assim, alcançar atendimento 

de qualidade e humanizado. 

Gráfico 48 – Total de atendimentos realizados a gestantes pelo Núcleo de Apoio ao 
Pacto, Período: Janeiro a Setembro 2013. 

 Fonte: Núcleo de Apoio ao Pacto, SEMS/PMP, 2013 

O número total de atendimentos realizados pelo Núcleo de Apoio ao 

Pacto foi de 628, sendo 41% (257) gestantes e 59% (371) crianças.  

Gráfico 49 – Total de atendimentos realizados a crianças pelo Núcleo de Apoio ao Pacto, 
Período: Janeiro a Setembro, 2013. 

 
Fonte: Núcleo de Apoio ao Pacto, SEMS/PMP, 2013 

Desta forma, para o próximo quadriênio, busca-se fortalecer todas estas 

ações e estender os esforços para redução também da taxa de mortalidade na 

infância, até 5 anos de idade. 
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REDE CEGONHA 

A Rede Cegonha, segundo diretrizes estabelecidas pelo Ministério da 

Saúde, é um conjunto de medidas que permite ao SUS atendimento adequado 

e humanizado desde a confirmação da gravidez, em todo o pré-natal, 

alcançando até os dois anos de idade do recém-nascido. As medidas previstas 

estão totalmente em sintonia com as ações já desenvolvidas no município de 

Piracicaba, onde houve uma queda acentuada do Coeficiente de Mortalidade 

Infantil desde 2005 (ano em que foi instituído o Pacto).  

 A adesão do município ao programa federal deu-se em 2012 e a 

expectativa é a de acréscimo da qualidade de todo atendimento às gestantes e 

crianças piracicabanas, como por exemplo, um pré-natal com a realização do 

acolhimento às intercorrências na gestação; acesso ao pré-natal de alto risco; 

realização dos exames de pré-natal de risco habitual e de alto risco com 

acesso rápido aos resultados; vinculação da gestante – desde o pré-natal – ao 

local em que será realizado o parto; implementação de ações relacionadas à 

saúde sexual e reprodutiva; além de prevenção e tratamento das DST/Aids e 

Hepatites Virais. 

 Piracicaba, sendo o maior município da região, buscou adequar e 

cooperar com a formação da Rede Cegonha regional, com melhor distribuição 

e disponibilização de leitos para internações das gestantes e para os recém-

nascidos. 

De acordo com os dados disponíveis na Sala de Apoio à Gestão 

Estratégica (Sage) SUS, o número estimado de gestantes dos municípios que 

aderiram à Rede Cegonha é de 2.657. 
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Centro de Atenção à Saúde do Adolescente 

 A SEMS conta, desde 1999, com um serviço exclusivo para atendimento 

de adolescentes em Piracicaba, o Centro de Atenção a Saúde do Adolescente 

(Casap), voltado para o atendimento de jovens entre 10 e 21 anos de idade. 

Há 14 anos o CASAP atua com o objetivo de atender o adolescente, em 

saúde sexual e reprodutiva, promovendo a saúde, acompanhando seu 

desenvolvimento e prevenindo, diagnosticando e cuidando de alterações que 

possam vir a impedir o processo geral do seu crescimento e desenvolvimento. 

 Localizado na região central da cidade, com agenda aberta, o acesso ao 

serviço ocorre por agendamento realizado por uma das unidades de saúde da 

rede ou por procura espontânea do adolescente.  

De modo geral, o ingresso do adolescente no serviço é feito via grupos 

de acolhimento que acontecem semanalmente para adolescentes grávidas e 

diariamente para adolescentes que buscam atendimento ginecológico. Para o 

adolescente masculino, o atendimento em saúde sexual e reprodutiva é 

realizado semanalmente, conforme demanda. 

O grupo de acolhimento é o primeiro contato do adolescente com o 

Casap, essencial na recepção do adolescente e para sua adesão ao serviço, 

bem como no esclarecimento de dúvidas do serviço e a respeito da saúde 

sexual. No caso das adolescentes grávidas, o acolhimento busca estimular o 

acompanhamento do pré-natal. Os grupos de acolhimentos são abertos e 

sempre antecedem os atendimentos médicos.  

Os casos mais complexos que necessitem de terapia são discutidos e 

acompanhados por profissionais da área de psicologia e enfermagem e, 

quando necessário, são encaminhados para atendimento nos Ambulatórios de 

Saúde Mental: Infanto-Juvenil ou especializado em Álcool e Drogas.  

Dentre os serviços ofertados a esta população estão: consultas 

ginecológica e obstétrica; consulta médica para adolescentes masculinos; 

consulta de enfermagem no pré-natal; grupos de pré-natal; coleta de citologia 

oncótica; imunização para adolescentes; dispensação de medicamentos 
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prescritos pela unidade; atendimento de enfermagem com orientação em 

planejamento familiar; orientação psicológica para adolescentes e familiares; 

orientação e distribuição de métodos contraceptivos e preservativos; orientação 

de enfermagem relacionada ao pré-natal; disque adolescente; empréstimo de 

materiais educativos para escolas, comunidade e unidades de saúde. 

Para as gestantes que fazem o pré-natal no Casap são oferecidas 

atividades físicas com professor de educação física da Secretaria de Esportes, 

Lazer e Atividades Motoras (Selam), com o objetivo de melhorar o 

condicionamento físico e reduzir desconfortos do final da gestação, e, 

principalmente, preparar a adolescente para o parto e pós-parto. 

O Casap oferece ainda grupos educativos, no qual são debatidas 

informações sobre sexualidade, namoro/casamento, gravidez, parto, 

planejamento familiar e métodos contraceptivos, DST/Aids, drogas e grupos de 

orientações a respeito da puberdade feminina, na qual as mães participam de 

reuniões em separado de suas filhas para que possam tirar dúvidas sem 

constrangimento. 

 Em 2012 o Casap realizou 2.660 consultas médicas e 968 de 

enfermagem, com média de 222 atendimentos médicos e 81 atendimentos de 

enfermagem por mês. A unidade fez ainda, em média, 70 aplicações de 

método contraceptivo injetável por mês e 80 atendimentos para distribuição de 

anticoncepcionais mês, além da distribuição de preservativos em livre 

demanda. A participação nos grupos educativos foi de 1.600 adolescentes e 

460 familiares. 

Para o quadriênio 2014-2017, o Casap objetiva ampliar as ações 

educativas e desenvolver estratégias relacionadas ao planejamento familiar e à 

prevenção das DST/Aids direcionadas aos adolescentes por meio de atividades 

educativas e disponibilização de métodos hormonais, oral e injetável em todas 

as unidades PSF, UBS e CRAB. Para reduzir os números de gestação não 

planejada na adolescência, observa-se a necessidade de dar ênfase à faixa 

etária de 10 a 16 anos, oferecendo a atenção pré-natal no Casap e trabalhando 

com materiais específicos para ações educativas e atividades físicas. Além 

disso, considerando que 70% das mortes entre adolescentes e jovens de 
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Piracicaba estão relacionadas a causas externas, estuda-se a adoção de 

estratégias para prevenção do uso de álcool e drogas para adolescentes em 

parceria com outros serviços de saúde como a Saúde Mental, Atenção Básica 

e outras secretarias da PMP. 
 

Centro Especializado em Saúde da Mulher  

 Desde a década de 90, a SEMS demonstra sua atenção e preocupação 

com a saúde da mulher. Em 1995 criou o Centro Especializado na Saúde da 

Mulher (CESM), seguindo as diretrizes do Ministério da Saúde, sendo este 

estruturado como uma unidade de referência, objetivando potencializar as 

ações preventivas, o diagnóstico precoce e o tratamento de patologias que 

acometem a população feminina. Nos últimos anos, tem-se investido no 

desenvolvimento de programas específicos para este público.   

O CESM possui equipe formada por apoio administrativo, médicos 

ginecologistas e oncologistas (especialistas nas áreas de ginecologia e 

mastologia), enfermeira, técnica e auxiliar de enfermagem. 

Oferece consulta ginecológica, oncoginecológica, com profissional 

especializado em mastologia. Faz encaminhamento para cirurgias de médio e 

grande porte realizadas pelos profissionais do CESM nos hospitais locais 

conveniados com a SEMS. 

Realiza ainda os exames: colposcopia para detecção precoce de câncer 

do colo uterino e da vagina; vulvoscopia para detecção precoce de câncer de 

vulva; biópsia de nódulos de mama, punção aspirativa de cisto de mama de 

conteúdo liquido, coleta de citologia mamária (descarga papilar); pequena 

cirurgia para exérese de nódulo benigno de mama (fibroadenoma); biópsia de 

colo uterino e vulva; LEEP/CAF; e eletrocauterização (condiloma/HPV).  

Com equipe multidisciplinar, o CESM desenvolve o Programa de 

Planejamento Familiar destinado às mulheres (grávidas ou não) com enfoque 

nas gestações de alto risco. Para homens é oferecido a realização de cirurgias 

de vasectomia. 
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O CESM realiza ações educativas sobre a prevenção de DST/HIV, a 

saúde sexual e reprodutiva feminina, sendo o responsável pela capacitação 

dos profissionais da rede pública nesta área. Além dos serviços ofertados na 

rede básica municipal e os de apoio diagnóstico, o CESM mantém interfaces 

com os hospitais e maternidades locais, ONGs e Pastoral da Criança,  

Por ser unidade de referência, o CESM recebe encaminhamentos 

médicos de todas as unidades da rede que atendem as mulheres, por meio do 

sistema de Referência e Contra-Referência. 

Todos os resultados alterados de citologia oncótica (papanicolau) 

colhidos nas unidades de saúde são encaminhados diretamente ao CESM pelo 

laboratório municipal (que envia uma cópia à unidade de origem para ser 

arquivada no prontuário), sendo o CESM o responsável em fazer o contato e 

agendamento dessas pacientes (via telefone ou aerograma) para consulta. 

No caso das consultas com o mastologista, o acesso ao agendamento 

pode também ser realizado pessoalmente a partir da apresentação do 

encaminhamento médico, do cartão do posto de saúde e de posse dos exames 

realizados de mamografia e/ou ultrassonografia. Sempre que solicitados, os 

exames de controle são agendados diretamente pelo CESM. 

Após alta clínica, o acompanhamento da usuária ocorre nas unidades de 

saúde primária e, quando necessário, há o reencaminhamento da paciente ao 

CESM. 

De acordo com os dados de 2012 do Programa de Planejamento 

Familiar, dos 493 de entrevistados 63% foram homens para realização de 

vasectomia e 37% mulheres para realização de laqueadura. Entre as mulheres, 

62% eram mulheres grávidas e 38% eram mulheres não grávidas. 
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Gráfico 50 – Total de procedimentos realizados pelo CESM no Programa de 
Planejamento Familiar, 2012. 

Fonte: CESM/SEMS/PMP. 

Das 471 cirurgias realizadas, 72% foram de vasectomia (339) e 28% de 

laqueadura, sendo 71% mulheres grávidas (94) e 29% mulheres não grávidas 

(38). 

Gráfico 51 – Total de consultas realizadas pelo CESM por especialidade, 2012. 

  Fonte: CESM/SEMS/PMP. 

Das 5.527 consultas realizadas por especialistas no CESM, 60% foram 

na área de oncologia mamária, 31% foram de ginecologia, 6% de oncologia 

pélvica, 3% consultas pós-cirúrgicas de vasectomia e 1% consultas de 

medicina fetal. 
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Tabela 59 – Total de procedimentos e consultas realizados pelo CESM, 2012. 
Procedimentos Nº de atendimentos realizados em 2012 
Eletrocauterização 311 
Coleta de citologia oncótica 324 
Colposcopia 538 
Biopsia de colo uterino 132 
Biopsia de mama 49 
Biopsia de vulva 28 
PAAF de mama 22 
Curativos 304 
Retirada de pontos 226 
Retirada de dreno 104 
LEEP/CAF 41 
Cauterização química 103 
Vulvoscopia 89 
Pequena cirurgia 20 
Exerese de pólipo cervical 29 
Core biopsy guiada por USG 60 
USG mama 306 

    Fonte: CESM/SEMS/PMP. 
 

Em relação à oferta de consultas especializadas do CESM, a média 

mensal é de 304 consultas de mastologia, 40 de oncologia pélvica e 150 de 

ginecologia. Há a reserva de 105 vagas de prioridade, conforme avaliação de 

risco para diagnóstico de câncer. Para estes casos, a primeira consulta é 

realizada em até oito dias.  

Quanto aos exames realizados no CESM, a média da oferta mensal é de 

10 core biopsy, 10 LEEP, sendo 30 vagas em média para realização de 

cirurgias ginecológicas e de mama. 

Há que se destacar que, nos últimos anos, o CESM conseguiu otimizar o 

tempo de resposta dos casos cirúrgicos, com resolutividade destes casos em 

até 40 dias, tempo entre a data da primeira consulta e a realização da cirurgia. 

Considerando o aumento da incidência do câncer de mama em âmbito 

mundial, e que 90% dos cânceres de mama têm origem multifatorial e 10% são 

hereditários e, que a idade tem se tornado o principal fator de risco. 

Considerando ainda que a pirâmide etária de Piracicaba aponta para o 

envelhecimento populacional, com crescimento da expectativa de vida 

principalmente de mulheres (como exposto na caracterização do município), 
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para o quadriênio 2014-2017 está em estudo a implantação do Programa de 

Controle de Câncer da Mulher.  

Este projeto busca a ampliação das ações de prevenção, diagnóstico 

precoce e humanização do tratamento oncológico das mulheres de Piracicaba 

acometidas por neoplasias malignas, visando a desenvolver estratégias de 

integração entre as unidades de saúde, de modo a agilizar o atendimento e 

otimizar os recursos a partir de protocolos de atendimento altamente 

especializados na área de oncologia. 
  

Saúde Mental  

Com a Lei 10.216, de 06 de abril de 2001, o modelo assistencial em 

saúde mental no Brasil foi redirecionado com vistas a substituir o antigo 

paradigma asilar e manicomial por um novo modelo condizente com a proteção 

dos direitos das pessoas portadoras de transtornos mentais. 

Além da desinstitucionalização de pacientes cronicamente asilados, o 

novo modelo propõe que a atenção em saúde mental deixe de ser realizada 

por equipamento ou serviço único, passando a ser realizada em uma rede de 

cuidados na qual estão incluídos a Atenção Básica, pronto atendimento, 

hospitais gerais, residências terapêuticas, escolas, centros de convivência, 

clubes de lazer, entre outros. 

Para compor tal rede de cuidados e trabalhando em sua articulação, a 

Portaria nº 336/GM, de 19 de fevereiro de 2002, institui a criação de 

dispositivos conhecidos como Centros de Atenção Psicossocial (CAPs), 

serviços especializados de atuação multiprofissional para pacientes com 

transtornos mentais severos e persistentes ou em situação de crise, 

trabalhando com vistas à reabilitação e reinserção social da população por ele 

atendida. 

Nesse sentido, os CAPs são considerados dispositivos estratégicos para 

a organização da rede de atenção em saúde mental de acordo com as 

demandas de complexidade de cada caso. Além de preferencialmente 

territorializados, ou seja, de estarem circunscritos no espaço de convívio social 
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(família, escola, trabalho, igreja, entre outros) daqueles usuários que os 

frequentam, os CAPs devem contribuir para o resgate das potencialidades e 

dos recursos comunitários à sua volta, pois todos esses recursos devem ser 

incluídos nos cuidados em saúde mental. A reinserção social dos portadores de 

transtornos mentais pode se dar a partir do CAPs, mas sempre em direção à 

comunidade. 

Deste modo, percebe-se que apesar de estratégico, o CAPs não é, e 

não deve ser, o único dispositivo de atenção em saúde mental, uma vez que o 

cuidado e, principalmente, a promoção de saúde mental precisam ser 

buscados em todos os níveis. Para isso, é previsto que os CAPs contem com 

um importante instrumento técnico: o matriciamento da Atenção Básica e de 

outros serviços que compõe a rede de cuidados, auxiliando-os no manejo dos 

quadros de saúde mental em seus diferentes graus de complexidade. 

Em Piracicaba, desde a década de 1980, após o Movimento Nacional da 

Luta Antimanicomial (MNLA), a rede de atenção em saúde mental vem 

tentando se reformular, tendo por base a compreensão de que as internações 

psiquiátricas constituem-se em medidas extremas, aplicáveis somente em 

casos agudos e graves, e apenas por tempo determinado. Deste modo, o 

objetivo da saúde mental no município é ofertar serviços de tratamento de 

caráter multiprofissional, visando à promoção da articulação da rede de suporte 

social (família e comunidade), de modo a potencializar a reintegração social 

dos portadores de transtornos mentais. 

Em 2013, a rede de saúde municipal está estruturada com os seguintes 

equipamentos de saúde mental: um CAPs II, três Ambulatórios de Saúde 

Mental Adulto, um Ambulatório de Saúde Mental Infanto-Juvenil, um 

Ambulatório Especializado em Álcool e Outras Drogas, uma Residência 

Terapêutica e uma unidade de geração de renda - Casa das Oficinas. 
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Tabela 60 – Estruturação e credenciamento dos Equipamentos de Saúde Mental no município de Piracicaba, planejamento 2014-2017. 

                                                                 
16  As informações do número de inscritos estão atualizadas até agosto de 2013. 

Equipamentos N° 
Inscritos16 

N° 
Prontuários 

Ativos 

Média Mensal 
de 

Acolhimento 
de Casos 

Novos 

População 
Atendida Equipe Demanda 

Ambulatório de Saúde 
Mental Álcool E/Ou 

Outras Drogas 
(criado em 2009) 

2.060 460 55 Acima de 
14 anos 

Enfermeiro, psicólogos, 
terapeuta ocupacional e 
técnico de enfermagem. 

Atende a população do município de Piracicaba 
com necessidades decorrentes de dependência 
ao crack, álcool e/ou outras drogas. 

Ambulatório de Saúde 
Mental Infanto-Juvenil 

(criado em 2007) 
4.722 2.768 58 Menores 

de 18 anos 

Atendente, enfermeira, 
professora de artes, 
psicólogos, psiquiatras, 
técnica de enfermagem 
e terapeuta 
ocupacional. 

Atende a população dos municípios Piracicaba, 
Charqueada, São Pedro, Águas de São Pedro e 
Santa Maria da Serra, portadores de transtornos 
mentais graves e persistentes decorrentes de 
quadros psicóticos, quadros ansiosos e 
depressivos, bem como transtornos decorrentes 
de situações de violência sexual e/ou doméstica e 
aqueles advindos do uso/abuso de álcool e outras 
drogas. 

Ambulatório de Saúde 
Mental Adulto Centro/ 

Piracicamirim 
(criado em 2001) 

9.700 3.835 91 Maiores de 
18 anos 

Assistente 
administrativo, 
psicólogos e 
psiquiatras. 

Atende a população dos municípios de Piracicaba 
(regiões: central, leste, sul e rural) e Águas de 
São Pedro, São Pedro e Santa Maria da Serra, 
com problemas relacionados a neuroses, 
depressões, ansiedades, pânico, fobias, psicoses 
com remissão dos sintomas e transtornos 
relacionados ao uso e abuso de álcool e/ou 
outras drogas.  
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Fonte: Coordenação Saúde Mental/SEMS 

Ambulatório de Saúde 
Mental Adulto Vila 

Cristina 
(criado em 2001) 

5.000 1.542 45 Maiores de 
18 anos 

Assistente 
administrativo, 
psicólogos, psiquiatras, 
terapeuta ocupacional, 
enfermeiro, técnico de 
enfermagem. 

Atende a população da região oeste de 
Piracicaba com problemas relacionados a 
neuroses, depressões, ansiedades, pânicos, 
fobias, psicoses com remissão dos sintomas e 
transtornos relacionados ao uso e abuso de 
álcool e/ou outras drogas. 

Ambulatório de Saúde 
Mental Adulto Vila 
Sônia (criado em 

1998) 
6.712 2.190 58 Maiores de 

18 anos 

Assistente 
administrativo, 
psicólogos, psiquiatras 
e terapeuta 
ocupacional. 

Atende a população dos municípios de Piracicaba 
(região norte, Ártemis, Santana, Santa Olímpia) e 
Charqueada com problemas relacionados a 
neuroses, depressões, ansiedades, pânicos, 
fobias, psicoses com remissão dos sintomas e 
transtornos relacionados ao uso e abuso de 
álcool e/ou outras drogas. 

CAPs II Bela Vista 
(credenciado em 

2002) 
8.454 5.200 70 Maiores de 

18 anos 

Assistente social, artista 
plástico, auxiliar de 
limpeza, enfermeiro, 
psicólogos, psiquiatras, 
terapeuta ocupacional e 
técnicos de 
enfermagem. 

Atende a população do Município de Piracicaba, 
Charqueada, Águas de São Pedro, São Pedro e 
Santa Maria da Serra com transtornos mentais 
severos e persistentes (psicoses progressivas, 
periódicas, além de quadros permanentes).  

Casa das Oficinas 
(criada em 2009) 60 30 

 
***** 

 

Maiores de 
20 anos 

Técnico de 
enfermagem, terapeuta 
ocupacional e oficineiro. 

Oficina de geração de renda aberta aos Usuários 
da Saúde Mental de Piracicaba, clinicamente 
compensados (sem sintomas produtivos 
primários, alucinações, delírios, depressão 
mania) 

Residência 
Terapêutica Masculina 

(criada em 2003) 
 08 ***** Maiores de 

18 anos 

Assistente Social e 
técnicos de 
enfermagem 

Completa, com oito ex-moradores de Hospitais 
Psiquiátricos portadores de transtornos mentais 
graves e impossibilitados de retornar às famílias 
de origem. 
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O acesso ao serviço ocorre por encaminhamentos da Atenção Básica, 

UPAs ou por demanda espontânea. Em caso de urgência, a equipe 

disponibiliza o acolhimento além da data pré-estabelecida. 

As demandas de urgência e emergência psiquiátrica são acolhidas pelas 

UPAs, que estabelecem uma interlocução com os equipamentos de Saúde 

Mental. O número estimado de casos de demanda psiquiátrica atendidos no 

Samu é de 70 casos por mês. 

Nos casos de emergência, não sendo possível a contenção nos 

equipamentos de Saúde Mental e UPAs, o município conta a Casa de Saúde 

“Bezerra de Menezes”, em Rio Claro, como dispositivo de referência para as 

internações psiquiátricas. 

Nos casos de dependência à drogas, há convênio com quatro clínicas de 

recuperação à dependência química, totalizando 57 vagas, sendo 30 para 

adolescentes e 27 para adultos. A maior parte da demanda de internações 

advém de determinações judiciais. Para efetivação da internação nesses 

equipamentos, ocorre uma avaliação multidisciplinar do Ambulatório de Saúde 

Mental Álcool e/ou Outras Drogas. Durante a internação, os familiares são 

acompanhados e após a alta ocorre continuidade no tratamento ambulatorial. 

Em sete meses (2013) foram recebidos 81 processos jurídicos com 

pedidos de internação psiquiátrica, que resultaram em 66 internações17 

compulsórias nas clínicas conveniadas com a SEMS.  

Até fevereiro de 2013, as triagens para ingresso nos serviços de saúde 

mental municipal ocorriam mediante distribuição de número fixo de senhas, em 

dia pré-estabelecido. A partir de março, com as diretrizes da nova coordenação 

em saúde mental, as triagens passaram a ocorrer em regime de “porta aberta”, 

sem limite de senhas, o que elevou de forma considerável o número de 

prontuários inscritos para atendimento. Além disso, os todos os ambulatórios 

passaram a atender também as demandas de uso e abuso de álcool e outras 

drogas. 
                                                                 
17 Este número não representa o número de pacientes que efetivaram o tratamento, pois inclui 
os casos que foram internados nas clínicas mas que abandonaram o tratamento. 
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Saúde Mental Infanto-Juvenil: No Ambulatório de Saúde Mental Infanto-

Juvenil, além de melhorar e facilitar o acesso da população ao serviço, o 

regime “porta aberta” possibilitou a coleta de dados a partir de uma amostra 

representativa de 485 casos18. Com isso, foi possível traçar, pela primeira vez, 

o perfil dos usuários e as reais demandas em saúde mental infanto-juvenil do 

município, bem como a forma e origem dos encaminhamentos e os diferentes 

graus de complexidade das demandas. 

Em relação à origem dos encaminhamentos, 54% são oriundos das 

unidades de saúde municipal, 15% espontâneo, 10% de unidades da SME, 9% 

de unidades da Semdes e Conselho Tutelar, 3% de outros municípios e 8% 

outros tipos de encaminhamento (como os particulares, judiciais ou de 

instituições filantrópicas). 

Em relação ao perfil da demanda, 55,46% são do sexo masculino e 44, 

54% do feminino, sendo 46% na faixa etária entre 5 e 9 anos e 38% entre 10 e 

14 anos, 31% residem na região Norte de Piracicaba. 

Gráfico 52 – Total de incidência de casos por região do município. 

 
Fonte: Ambulatório Saúde Mental Infanto-Juvenil/SEMS/PMP 

Dos 485 casos, 50% correspondem à demanda de baixa complexidade 

em saúde mental, 35% a média complexidade e 15% de alta complexidade. 

O gráfico 53 ilustra que entre as principais demandas de alta 

complexidade, 31% correspondem a uso e abuso de álcool e outras drogas, 

30% à violência sexual e 19% à ideação suicida ou tentativas de suicídio. 

                                                                 
18 No período de 06 meses. 
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Gráfico 53 – Demandas de Alta Complexidade em Saúde Mental Infanto-Juvenil. 

 
Fonte: Ambulatório Saúde Mental Infanto-Juvenil/SEMS/PMP 

Entre as maiores demandas de média complexidade, 29% dizem 

respeito a quadros ansiosos, 21% quadros depressivos, 20% representam 

sofrimento emocional decorrente de graves contingências sociofamiliares ou 

distúrbios de conduta e 9% configuram quadros de estresse agudo ou pós-

traumático decorrentes de situações de violência. 

Tais informações têm norteado as ações do serviço no desenvolvimento 

de projetos e programas específicos para atendimento das demandas mais 

urgentes e significativas; bem como na aproximação e proposição de ações 

intersetoriais com Conselhos Tutelares, Centros de Referência em Assistência 

Social, Núcleo de Educação Especial, entre outros, a fim de potencializar as 

intervenções locais para casos de grave vulnerabilidade psicossocial e 

uso/abuso de substâncias. Além disso, com a identificação da pouca 

qualificação da demanda encaminhada (50% correspondem a queixas de baixa 

complexidade ou mesmo de natureza outra que não a de saúde mental), tem-

se buscado identificar as fontes desses encaminhamentos (principalmente na 

SEMS e SME) e planejar ações informativas e estratégias de matriciamento 

que esclareçam quanto ao público-alvo prioritário do ambulatório e 

proporcionem subsídios para manejo dos casos de menor complexidade em 

outras esferas de atenção à saúde, de modo a reduzir o tempo de espera e 

aumentar a resolubilidade do serviço para os outros casos. 
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O gráfico 54 ilustra um aumento no número de atendimentos para todas 

as especialidades, com número superior ao dobro do realizado no mesmo 

período em 2012. 

Gráfico 54 – Total de consultas realizadas no Ambulatório Infanto-Juvenil, anos 2012 e 
2013* 

Fonte: Coordenação Saúde Mental/SEMS/PMP 
* 2013 – meses de janeiro a julho. 

E o gráfico 55 sinaliza a tendência crescente do atendimento em grupo a 

partir de programas específicos de determinadas demandas. 

Gráfico 55 – Total de atendimentos terapêuticos realizados no Ambulatório Infanto-
Juvenil, anos 2012 e 2013* 

Fonte: Coordenação Saúde Mental/SEMS/PMP 
* 2013 – meses de janeiro a julho. 

Saúde Mental em Álcool e/ou Outras Drogas: O gráfico abaixo ilustra o 

aumento no número de atendimentos para todas as especialidades, 

principalmente na área de psicologia. Isto se deve à articulação realizada entre 

este serviço, a Defensoria e a Promotoria Pública em relação ao modelo de 
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acolhimento e avaliação dos pedidos de internação de pessoas portadoras de 

transtornos mentais decorrentes da dependência à drogas. 

Gráfico 56 – Total de consultas realizadas no Ambulatório Especializado em Álcool e 

Drogas por especialidade, anos 2012 e 2013* 
 Fonte: Coordenação Saúde Mental/SEMS/PMP 
* 2013 – meses de janeiro a julho. 

Esta ação apresenta relação direta com a elevação dos grupos, 

conforme apresentado no gráfico abaixo, pois a referida articulação entre os 

órgãos públicos desencadeou o aumento da demanda e também a ampliação 

dos trabalhos em grupos de usuários e de familiares.   

Gráfico 57 – Total de atendimentos terapêuticos realizados no Ambulatório 
Especializado em Álcool e Drogas, anos 2012 e 2013* 

Fonte: Coordenação Saúde Mental/SEMS/PMP 
* 2013 – meses de janeiro a julho. 

Saúde Mental Adulto: O município conta com três Ambulatórios de Saúde 

Mental Adulto, divididos em regiões: Centro/Piracicamirim, Vila Cristina e Vila 

Sônia. São referências para os demais serviços da rede de saúde das regiões 
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onde estão situados, com interlocução direta com o CAPs II na manutenção da 

crise. 

Entre as principais demandas atendidas nestes ambulatórios destacam-

se as neuroses (depressões, ansiedade, pânico, fobias), psicoses com 

remissão dos sintomas, usuários em condição de uso e abuso de drogas lícitas 

ou ilícitas (o diagnóstico do uso e abuso ocorre pela avaliação da quantidade, 

frequência da substância ingerida e pelos impactos gerados na vida do sujeito - 

trabalho, família, relações). 

Os gráficos 58 a 63 apresentados a seguir ilustram o aumento do 

número de atendimentos para todas as especialidades dos Ambulatórios 

Adultos, com número de atendimento superior ao dobro do realizado no mesmo 

período em 2012. Exceto no Ambulatório de Saúde Mental Vila Cristina na área 

de enfermagem que teve redução no atendimento em função do pedido de 

demissão deste profissional da equipe. Outra exceção ocorreu no Ambulatório 

de Saúde Mental Vila Sônia na área de terapia ocupacional, que teve número 

menor de atendimentos em função de alterações no modo de registrar a 

produção (sistematização dos grupos de atividade e dos grupos terapêuticos 

de modo separado) e também do aumento de demandas administrativas 

associadas à coordenação da unidade. Os gráficos destacam ainda, a ênfase 

dada em 2013 ao atendimento grupal.  

Gráfico 58 – Total de consultas realizadas no Ambulatório Adulto Centro/Piracicamirim, 
anos 2012 e 2013* 

Fonte: Coordenação Saúde Mental/SEMS/PMP 
* 2013 – meses de janeiro a julho. 
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Gráfico 59 – Total de atendimentos terapêuticos realizados no Adulto 
Centro/Piracicamirim, anos 2012 e 2013*. 

Fonte: Coordenação Saúde Mental/SEMS/PMP 
* 2013 – meses de janeiro a julho. 

Gráfico 60 – Total de consultas realizadas no Ambulatório Adulto Vila Cristina, anos 2012 
e 2013* 

Fonte: Coordenação Saúde Mental/SEMS/PMP 
* 2013 – meses de janeiro a julho. 

Gráfico 61 – Total de atendimentos terapêuticos realizados no Ambulatório Adulto Vila 
Cristina, anos 2012 e 2013* 

Fonte: Coordenação Saúde Mental/SEMS/PMP 
* 2013 – meses de janeiro a julho. 



           Prefeitura do Município de Piracicaba 
                          SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
                                                 Estado de São Paulo 
 

 

154 
 

Gráfico 62 – Total de consultas realizadas no Ambulatório Adulto Vila Sônia, anos 2012 e 
2013*. 

 
Fonte: Coordenação Saúde Mental/SEMS/PMP 
* 2013 – meses de janeiro a julho. 

Gráfico 63 – Total de atendimentos terapêuticos realizados no Ambulatório Adulto Vila 
Sônia, anos 2012 e 2013*. 

 
Fonte: Coordenação Saúde Mental/SEMS/PMP 
* 2013 – meses de janeiro a julho. 

Centro de Atenção Psicossocial – CAPs II Bela Vista: Com funcionamento 

em turno 11 horas diárias, o CAPs II possui como principais demandas os 

transtornos bipolares, psicoses (esquizofrenia e paranoia) e neuroses com 

tentativas de suicídio. Em alguns casos, esses usuários demandam cuidados 

diários, mais de uma vez por semana, necessitando de um olhar interdisciplinar 

por estar com uma rotina desestruturada. No CAPs II, esses usuários são 

acompanhados por meio de equipe multiprofissional (em atendimentos 

individuais e em grupos), grupos de atividades (oficinas terapêuticas 

supervisionadas, jogos, pinturas, caminhadas, artesanato, relaxamento, 

mandala e oficinas de beleza).  
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Gráfico 64 – Total de consultas realizadas no CAPs II Bela Vista por especialidade, anos 
2012 e 2013* 

 Fonte: CAPsII/SEMS/PMP 
* 2013 – meses de janeiro a julho. 

Gráfico 65 – Total de atendimentos terapêuticos realizados no CAPs II Bela Vista, anos 
2012 e 2013* 

Fonte: CAPsII/SEMS/PMP 
* 2013 – meses de janeiro a julho. 

O CAPs II já trabalhava com sistema de “porta aberta”, por este motivo o 

padrão encontrado nas demais unidades de elevação de demanda nas 

especialidades identificado é menos expressivo nesta unidade (gráfico 64). De 

acordo com o esperado 68% do trabalho é realizado por meio de oficinas 

terapêuticas (gráfico 65). 

Casa das Oficinas: O acesso ao Projeto de Geração de Renda do município 

deverá ocorrer através do CAPs II aos pacientes atendidos terapeuticamente. 

Atualmente, as oficinas realizadas são tecelagem, mosaico, papel reciclado, 

guardanapo e pátina. 
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Residência Terapêutica: No Serviço de Residência Terapêutica de Piracicaba 

residem oito moradores que após longo período de hospitalização psiquiátrica, 

fazem uso de grande quantidade de medicamentos, apresentam sintomas 

típicos da institucionalização, são dependentes nas tomadas de decisões e em 

várias atividades de vida práticas. Alguns possuem delírios residuais. Entre os 

residentes, há um dependente químico (álcool) e um com quadro neurológico 

que demanda cuidados especiais.  

Estruturação da Rede de Saúde Mental  

A rede de saúde mental pode ser constituída por vários dispositivos que 

possibilitem a atenção integral aos pacientes com transtornos mentais, 

segundo critérios populacionais e demandas dos municípios. Considerando-se 

as leis e portarias do MS19, identifica-se um número insuficiente de CAPs, 

quando comparado com outros municípios de porte populacional semelhante, 

conforme apresentado na tabela abaixo. 

Tabela 61 – Equipamentos de Saúde em âmbito nacional, regional, estado e municípios. 
Equipamentos de 

Saúde Mental Brasil* Sudeste** Estado de 
SP*** 

Piracicaba 
17º lugar **** 

Bauru 
18º lugar 

**** 
Carapicuíba 

16º lugar **** 
Jundiaí 
15º lugar 

**** 
CAPs I 936 218 72   1     
CAPs II 468 189 88 1   1   
CAPs III 75 46 32       1 
CAPs i 186 92 54   1 1 1 
CAPs ad 305 129 77   1 1 1 
CAPs ad III 34 18 10         
TOTAL 2004 692 333 1 3 3 3 
Nº de Habitantes 193.976.530 81.565.983 41.901.219 369.919 348.146 373.358 377.183 
% população coberta  0,82 0,75 0,76 0,27 0,72 0,8 0,9 

FONTE: DAPE/SAS/MS 
* 5570 municípios 
** 1668 municípios 
*** 645 municípios 
**** Classificação do município no ranking populacional do Estado de São Paulo. 

                                                                 
19 Lei Nº 10.216, Portaria GM/MS Nº 336 e outras que se seguiram, a saber, Portaria GM Nº 
154, de 24/01/2008 – que cria os Núcleos de Apoio à Saúde da Família (NASF); Portaria 
GM/MS Nº 3.088, de 23/12/2011 – que institui a Rede de Atenção Psicossocial para pessoas 
com sofrimento ou transtorno mental e com necessidades decorrentes do uso de crack, álcool 
e outras drogas, e Portaria GM/MS Nº 121, de 25/01/2012 – que institui a Unidade de 
Acolhimento para pessoas com necessidades decorrentes do uso de Crack, Álcool e Outras 
Drogas (Unidade de Acolhimento). 
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Levando-se em conta a atual população do município (364.571 mil 

habitantes, IBGE-2010) e os parâmetros populacionais definidos pelo MS para 

a implantação dos equipamentos de saúde mental em municípios com mais de 

200 mil habitantes, constata-se que Piracicaba deveria possuir: CAPs II, CAPs 

III, CAPs AD, CAPs i, e rede básica com ações de saúde mental 

(matriciamento) e capacitação do Samu. 

Em 2013, a análise da elevada demanda nos ambulatórios, do alto 

índice de internações realizadas no município, alta demanda de determinações 

judiciais, direciona a reorganização do serviço por meio da priorização dos 

transtornos graves e do estabelecimento de interlocuções com o 

território/região, principalmente com a Atenção Básica.  

Do exposto, para o quadriênio 2014-2017, iniciam-se investimentos para 

melhoria da gestão do sistema de saúde mental prestado à população, 

levando-se em consideração o plano de governo 2014/2017 que definiu como 

prioridade as ações e atendimentos voltados à dependência química. Assim, 

estão em fase de implementação as seguintes estratégias: 

• Ampliação do acolhimento nos Ambulatórios Adultos e Infanto-
Juvenil: aumentando o número de equipamentos com portas abertas para 

triagem e o atendimento ao uso nocivo e abuso de álcool e drogas. 

Gráfico 65 – Total de triagens de novos casos de saúde mental realizados nos 
equipamentos de saúde mental de Piracicaba, ano 2012 e 2013* 

Fonte: Coordenação Saúde Mental/SEMS/PMP 
* 2013 – meses de janeiro a julho. 
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 O gráfico 65 mostra o aumento da demanda para triagem nas unidades 

de saúde mental, representando a melhoria no acesso ao usuário SUS a este 

serviço ao mantê-lo em sistema de porta aberta.  

 Nota-se que nos primeiros seis meses do ano de 2013, a média mensal 

de atendimentos nas seis unidades de saúde mental foi de 441 novos casos. 

Estima-se que tenham sido atendidos mil casos a mais que o mesmo período 

do ano passado, sendo os Ambulatórios Adulto Centro (regiões Centro, Leste e 

Sul) e o Vila Cristina (atende a região Oeste) os que apresentaram demandas 

mais expressivas em número de atendimentos, dobrando o número registrado 

em 2012.  

• Adequação e padronização do atendimento à crise: aumentando os 

recursos para atendimento e contenção da crise e com o redirecionamento 

dos casos por encaminhamento a saúde mental objetiva-se o aumento do 

tratamento ambulatorial, e maior disponibilização das vagas os casos de 

mais graves. 

1) Capacitação das UPAs - A partir de setembro de 2013, a SEMS está 

estabelecendo novo protocolo de atendimento dos casos de urgência e 

emergência de saúde mental. A previsão é que o protocolo seja implantado 

nas UPAs e Samu em novembro deste ano, a partir de uma capacitação 

ministradas a esses profissionais. O projeto teve origem na necessidade de 

adequação dos encaminhamentos para internação, uma vez que diante da 

reestruturação dos equipamentos de saúde mental do município e da Casa 

de Saúde Bezerra de Menezes, em Rio Claro, é possível que os usuários 

sejam medicados na própria UPA e, posteriormente, referenciados à rede 

de saúde mental municipal, contribuindo para que a disponibilidade de 

vagas seja efetivamente para os casos de maior complexidade. 

2) Rede Psicossocial Regional – Centro Integrado de Atenção 
Psicossocial: A estruturação da Casa de Saúde “Bezerra de Menezes” em 

Centro Integrado de Atenção Psicossocial (Cinapsi) constituirá um 

importante dispositivo na integração da Rede Psicossocial do Município, 

viabilizando o atendimento de urgência e emergência na unidade de pré-
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internação e internação psiquiátrica, avaliação da demanda judicial 

(internações compulsórias e aquisição de medicamentos); desenvolvimento 

de atividades de ensino e pesquisa; capacitação da rede SUS; e apoio 

matricial à distância.  

O acesso à internação será somente por meio de encaminhamento do 

grupo municipal de referência ou CAPs determinado pelo município pelo 

sistema Central de Regulação de Ofertas de Serviços de Saúde (Cross), no 

período da manhã. 

As internações no Cinapsi serão breves, com foco na contenção de 

crises psiquiátricas agudas e na revisão de condutas terapêuticas de pacientes 

com quadros de difícil controle e para os casos equivalentes de usuários de 

álcool e drogas. Serão 22 leitos mistos na unidade de atenção intensiva (24 a 

72 horas) e 58 leitos na unidade de atenção a agudos (38 masculinos e 20 

femininos).  

• Reestruturação da Saúde Mental no Município e capacitação da 
Atenção Básica: a tabela 62 apresenta a proposta de reestruturação para 

o próximo quadriênio. 

Diante da identificação de relação entre a elevação da demanda da 

saúde mental com o encaminhamento desqualificado às unidades de saúde 

mental (dificultando o acolhimento dos casos mais graves), bem como da 

percepção de insegurança das equipes de saúde da família para lidar com 

problemas de saúde mental, estruturou-se o programa de capacitação de 

saúde mental para Atenção Básica, com início em novembro de 2013 em 12 

PSFs da Região Leste do município (Piracicamirim), com a participação de 24 

profissionais divididos em dois grupos. A capacitação será realizada em dois 

momentos, o primeiro teórico e o segundo com discussões de casos por meio 

de visitas aos PSFs. 
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Tabela 62 – Estruturação e credenciamento dos Equipamentos de Saúde Mental no município de Piracicaba, planejamento 2014-2017. 

1ª 
Etapa 
(2014) 

• Ampliação das equipes terapêuticas nas áreas 
de psiquiatria, enfermagem, terapia ocupacional e 
administrativa. 

1) Ambulatório de Saúde Mental 
Adulto Centro/Piracicamirim; 

2) Ambulatório de Saúde Mental 
Adulto - Vila Sônia; 

3) Ambulatório de Saúde Mental 
Adulto - Vila Cristina;  

4) Ambulatório de Saúde Mental 
Infanto-Juvenil. 

1) CAPs I – Centro; 
 

2) CAPs I - Vila Sônia; 
 
3) CAPs I - Vila Cristina;  
 
4) CAPs i. 
 

2ª 
Etapa 
(2015) 

• Ampliação da equipe terapêutica nas áreas de 
enfermagem e administrativa; 

• Reforma da estrutura física 

CAPs II CAPs III 

• Ampliação da equipe terapêutica nas áreas de 
enfermagem, psiquiatria, clínica geral, educação 
física e administrativa; 

• Construção e implementação da estrutura física. 

Ambulatório de Saúde Mental Álcool 

e/ou Outras Drogas – AD 
CAPs AD III 24 horas 

3ª 
Etapa 
(2016) 

• Ampliação da equipe terapêutica na área de 
artes plásticas e oficina. 

Casa das Oficinas Casa das Oficinas 

• Criação de Equipe terapêutica; 
• Construção e Implementação da estrutura física 

 • Internações em clínicas conveniadas - 
AD adultos - Unidade de Acolhimento 
Adulto 
 

• Criação de Equipe terapêutica; 
• Construção e Implementação da estrutura física 

 • Internações em clínicas conveniadas - 
AD Infanto-Juvenil - Unidade de 
Acolhimento Infanto-Juvenil 

• Criação de equipe terapêutica; 
• Aquisição de veículo e equipamentos  

 Consultório na Rua II 

Fonte: Coordenação Saúde Mental/SEMS/PMP 
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A partir da reestruturação desses equipamentos, existirão dados 

quantitativos e qualitativos para se estudar a criação de outros equipamentos 

que atendam melhor a necessidade da população na rede psicossocial do 

município, como leitos em hospitais gerais (mínimo quatro), centro de 

convivência, serviço de residência terapêutica feminino e profissionais da 

saúde mental na Atenção Básica compondo equipes de saúde mental para 

matriciamento da Atenção Básica (Núcleo de Apoio a Saúde da Família - 

NASF). 

2.3.4. Farmácias  
 

As farmácias municipais encontram-se localizadas estrategicamente nos 

diferentes bairros do município, regionalizadas ou descentralizadas (instaladas 

nas Unidades Básicas e nas UPAs), são responsáveis pela distribuição de 128 

tipos de medicamentos, gratuitos, aos usuários do SUS. Os medicamentos 

mais comuns são para hipertensão, diabetes, epilepsia, além de antibióticos, 

anticoncepcionais, preservativos masculinos, vermífugos, psicotrópicos, entre 

outros.  

O fluxo para retirada de qualquer medicamento se dá a partir da 

apresentação da receita atualizada e da carteira de saúde, independente da 

procedência da receita (SUS ou convênio). O atendimento ocorre a partir do 

momento em que o usuário, ao passar pelo atendimento médico, recebe a 

receita e, de posse desta, faz a retirada do medicamento em uma das 

farmácias da rede (conforme bairro de referência).  Para cada bairro do 

município haverá sempre uma farmácia de referência mais próxima ao 

domicílio do usuário. 

A tabela 63 mostra como estão distribuídas pelas regiões do município 

as 22 farmácias. Destas 22, quatro funcionam anexo as UPAs, 16 estão 

anexas ou dentro das unidades de Atenção Básica (UBS, CRAB e PSF), outras 

duas são especializadas: Farmácia de Alto Custo e Farmácia Cedic (Centro de 

Doenças Infectocontagiosas). 
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Tabela 63 – Distribuição das unidades de farmácia pelo município. 

Território Unidades Regionais Unidades Descentralizadas 
Região Centro Farmácia Centro 

Farmácia Vila Rezende. 
 

Região Norte Farmácia CRAB Vila Sonia; 
Farmácia CRAB Mario Dedini; 
Farmácia Vila Fátima; 
Farmácia Vila Sonia 

Farmácia Santa Terezinha 

Região Sul Farmácia Caxambu;  
Farmácia Esplanada 

Farmácia Paulicéia; 
Farmácia Jardim Oriente 

Região Leste Farmácia Cecap;  
Farmácia Piracicamirim 

 

Região Oeste Farmácia Jaraguá;  
Farmácia Jardim São Paulo; 
Farmácia Vila Cristina 

Farmácia Jupiá; 
Farmácia Novo Horizonte; 
Farmácia Planalto 

Zona Rural e 
Aglomerados Urbanos 

 Farmácia Ártemis;  
Farmácia Tupi 

 Fonte: DAF/PMP, 2013. 

São consideradas farmácias regionais as farmácias responsáveis pela 

dispensação de medicamentos controlados. Enquanto que as farmácias 

descentralizadas são responsáveis pela dispensação somente de 

medicamentos não controlados. Além da atividade de dispensação, 

acompanhamento e avaliação da utilização dos medicamentos, as farmácias 

municipais também desenvolvem o trabalho de promoção ao acesso de uso 

racional de medicamentos e da farmacovigilância, fazendo sempre parte dos 

grupos de educação em saúde.  

 Em 2012, a média diária de atendimentos e recebimento de receitas foi 

de 4.149. Desse total de atendimentos, foram dispensados aproximadamente 

1.967.500 medicamentos, o que compreende 1.010.204 receitas aviadas, 

provenientes do SUS ou não, sendo 1.785.711 constantes da Relação 

Municipal de Medicamentos Essenciais (Remune), o que representa 91% de 

todos os medicamentos solicitados nas prescrições deste ano. 
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Farmácias Especializadas 

O município conta com duas farmácias especializadas: Farmácia de Alto 

Custo e Farmácia Cedic (Centro de Doenças Infectocontagiosas). 

Farmácia de Alto Custo 

Inicialmente chamada de Farmácia de Medicamentos de Dispensação 

Excepcional, iniciou suas atividades no município no ano de 2001, nas 

dependências de uma unidade de saúde mental (atual CAPs II), na região 

Leste de Piracicaba. Nessa época, uma farmacêutica contratada do município 

retirava, semanalmente, os medicamentos (em nome de cada paciente) no 

Ambulatório Regional de Especialidades em Limeira, trazendo-os para 

dispensação em Piracicaba, contando com o auxílio apenas de uma estagiária 

nos atendimentos. 

Em 2003, a unidade mudou de local, passando a atender na região 

central da cidade. Neste mesmo período, o Departamento Regional de Saúde 

(DRS) mudou o local de fornecimento dos medicamentos, saindo de Limeira e 

centralizando em Piracicaba. Assim, a farmacêutica passou a retirar os 

medicamentos, diretamente no DRS e a levar para dispensação na unidade 

municipal, sendo contratada uma auxiliar de farmácia para atender a crescente 

demanda de usuários. 

Já em 2005, o DRS propôs ao município uma parceria, na qual o DRS 

cederia o local para atendimento dos pacientes e o município cederia 

funcionários que, além de atender aos pacientes do município, atenderiam a 

regional como um todo. Assim, houve a mudança para o prédio do DRS, 

voltando a farmácia para a região Leste, onde funcionou até julho de 2013. 

Durante esses anos, o quadro de funcionários municipais na farmácia 

compreendia: um farmacêutico responsável, dois auxiliares de farmácia e um 

estagiário. Embora o nome do programa tenha sido alterado, pelo Ministério da 

Saúde para Componente Especializado, a grande maioria dos usuários 

continua conhecendo o serviço como Farmácia de Alto Custo. 
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Em agosto de 2013, DRS e município acordaram que, para a melhoria 

das condições de trabalho, do atendimento e acesso aos usuários SUS, seria 

melhor a descentralização dos atendimentos. Dessa forma, o município voltou 

a assumir apenas o atendimento ao público, enquanto o DRS permanece 

executando a parte administrativa do serviço e o fornecimento dos 

medicamentos. Com esta mudança, mantendo a mesma equipe dos anos 

anteriores, a Farmácia de Alto Custo volta a funcionar na região central da 

cidade. 
 
Farmácia Cedic  

  A Farmácia Cedic iniciou suas atividades em novembro de 1996 e 

conta com uma farmacêutica responsável técnica e dois auxiliares de farmácia 

atuando com uma equipe multiprofissional responsável, não somente pela 

dispensação de medicamentos, mas assistência farmacêutica na concepção 

técnica desta. Essa farmácia está alocada dentro do Cedic (Centro de Doenças 

Infectocontagiosas), onde atuam infectologistas, clínicos, pediatra, 

ginecologista, dermatologista, pneumologista, assistentes sociais, dentistas, 

psicólogos, enfermeira e profissionais de enfermagem. A farmácia Cedic, assim 

como o centro, atende exclusivamente pacientes com doenças sexualmente 

transmissíveis, Aids, hepatites virais ou infectocontagiosas (tuberculose, 

hepatite, hanseníase, meningite, tracoma, esquistossomose, leishmaniose). 

 Além dos medicamentos de uso geral, a farmácia Cedic disponibiliza os 

constantes do Componente Estratégico da Assistência Farmacêutica. O 

Ministério da Saúde considera como estratégico todo medicamento utilizado 

para o tratamento das doenças de perfil endêmico e que tenham impacto 

socioeconômico. Além disso, esses medicamentos têm controle e tratamento 

definidos por meios de protocolos e normas estabelecidas.   Cabe à Secretaria 

de Saúde do Estado o planejamento anual dos medicamentos, bem como o 

recebimento, armazenamento e distribuição destes quando adquiridos pelo 

Ministério da Saúde e pela Secretaria de Estado da Saúde. 

 Ademais, a existência da farmácia Cedic é importante no que diz 

respeito à orientação, educação e conscientização tanto dos seus usuários 
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quanto de seus cuidadores e familiares. O acolhimento e o atendimento de 

qualidade ali prestados contribuem em grande medida para a adesão e o 

sucesso no tratamento. 

2.3.5. Serviços Especializados de Atenção à Saúde Bucal 

 No município, a saúde bucal atua em quatro No município, a saúde 

bucal atua em quatro eixos principais na Atenção Básica, nos Centros de 

Especialidades Odontológicas (CEOs), nas ações coletivas e na Urgência em 

Saúde Bucal. 

Na Atenção Básica, entre unidades CRAB, UBS, PSF, são 41 

consultórios odontológicos, sendo seis funcionando por meio de convênio de 

mestrado FOP/Unicamp (Faculdade de Odontlogia de Piracicaba da 

Universidade Estadual de Campinas). A finalidade dos consultórios inseridos 

na Atenção Básica é atuar na recuperação, manutenção e controle da saúde 

bucal, inserindo a promoção da saúde no cuidado por meio de ações de 

natureza coletiva e individual, não deixando de acolher a demanda espontânea 

e referenciando os casos de especialidade. Buscando promover a integração 

da saúde bucal às demais ações de saúde da Atenção Básica, visam a 

compreender o individuo no seu contexto social.  

As equipes de saúde bucal da Atenção Básica são responsáveis pelo 

primeiro atendimento ao paciente e pelo encaminhamento dos casos mais 

complexos aos centros especializados. 

O CEO, enquanto serviço especializado, destina-se aos diagnósticos e 

tratamentos dentários de usuários SUS com maior complexidade, como 

detecção do câncer bucal, tratamentos de gengivas, cirurgias da boca, 

tratamento de canal e atendimento para portadores de necessidades especiais.  

Tem como missão efetivar a integralidade na atenção à saúde bucal, a fim de 

buscar a qualidade do serviço e garantir o acesso a todos os níveis de atenção, 

sendo referência para a Atenção Básica nas especialidades odontológicas. 

Em Piracicaba, são quatro unidades especializadas em saúde bucal: 
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• CEO I – Referência para atendimento aos encaminhamentos que 

demandam especialidades para as áreas de endodontia, 

periodontia, cirurgia, odontopediatria, prótese total e portadores 

de necessidades especiais; 

• CEO II – Referência para atendimento aos encaminhamentos que 

demandam especialidades para as áreas de endodontia, 

periodontia, cirurgia, odontopediatria; 

• Ceozinho – Funciona anexo ao CEO I e se destina ao 

atendimento de bebês e crianças de até 4 anos, num ambiente 

adaptado para acolhimento de crianças. Neste, além do 

tratamento que necessitam, as crianças recebem orientações 

sobre escovação, uso do fio dental, alimentação e combate às 

cáries; 

• CEO/Cedic – Funciona junto ao Centro de Doenças 

Infectocontagiosas e realiza o atendimento odontológico aos 

pacientes que utilizam este centro; 

 Em relação às ações coletivas a função da saúde bucal é desenvolver 

ações programadas de promoção de saúde e prevenção de doenças bucais 

nos diversos espaços sociais, fortalecendo a autonomia dos participantes no 

controle de sua saúde bucal e de seus hábitos, incluindo avaliações 

epidemiológicas das condições de saúde bucal, quando necessário. Dentre as 

atividades coletivas executadas em campanhas ou em escolas, estão a 

escovação supervisionada, a aplicação de flúor em gel, bochechos fluorados, 

exames bucais para levantamento epidemiológico. Além disso, são realizados 

os grupos focais para todo o público-alvo da Atenção Básica, destinados às 

gestantes, hipertensos, puericultura, entre outros. 

 A operacionalização destas ações não é simples e para desenvolver tais 

programas, a saúde bucal estabeleceu parceria com a Saúde do Escolar/SME, 

articulando-se assim ações descentralizadas nas escolas municipais com a 

abordagem para hábitos saudáveis em saúde bucal. Desta forma, a partir de 

atividades educativas compatíveis com a idade das crianças fomenta-se seu 
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papel de multiplicador no seu âmbito familiar. Outra parceria foi firmada por 

meio de convênio com a FOP/Unicamp para: realização do mestrado em saúde 

pública em seis unidades de saúde da família; Clinica FOP/Unicamp 

atendimento de 5000 crianças de dez escolas da rede municipal – Funciona no 

CEO II; Orocentro – realização de diagnóstico de lesões – na FOP; Cepae – 

atendimento de crianças até 4 anos de idade – na FOP. 

O município conta ainda com o Serviço de Urgência Bucal (SUB), 

serviço de atenção à urgência e emergência em saúde bucal que tem por 

objetivo proporcionar alívio imediato à dor de origem odontológica e nos casos 

de traumas e/ou acidentes, buscando proporcionar o bem-estar ao usuário. O 

fluxo do atendimento é demanda espontânea, sem garantia de retorno ou 

agendamento, visto que o caráter deste atendimento é emergencial (pronto-

atendimento). Sempre que necessária à continuidade, o usuário é orientado a 

procurar o atendimento odontológico na Atenção Básica.  

O acesso a esses serviços não é padronizado, visa a adequação à 

realidade local de cada território e/ou comunidade. Em sua maioria, está 

estruturado por agendamento prévio, com porta de entrada mensal de 40 

pacientes (para unidades com equipes de 40h). Há unidades com agenda 

aberta, com horários diários para atendimento de novos usuários. Nas 

unidades de maior demanda, em consenso com a comunidade, optou-se por 

reservar um dia no mês para inscrição para tratamento.  

Além disso, são priorizados os atendimentos de gestantes, hipertensos, 

diabéticos e portadores de necessidades especiais, que são agendados pela 

procura ou pelo encaminhamento médico ou de enfermagem (sem fila de 

espera). No caso das gestantes, o agendamento ocorre a partir da abertura do 

SIS Pré Natal. 

Tabela 64 - Média de atendimentos mensais prestados pelos serviços de Saúde Bucal, 
2012. 

Unidades Odontológicas Média Mensal (2012) 
SUB 2.846 
CEO 4.489 
UBS/PSF 13.316 
Procedimentos Individuais 23.900 
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Procedimentos Coletivos* 13.808 
Fonte: Saúde Bucal - SAC/SEMS 
*Procedimentos de escovação supervisionada. 

2.3.6. Serviços Especializados de Atenção à Doenças Metabólicas  

O Diabetes Mellitus (DM) é uma doença crônica que se caracteriza pelo 

comprometimento do metabolismo da glicose. Quando o controle glicêmico 

ocorre de modo inadequado o DM pode resultar no aparecimento de graves 

complicações (ataque cardíaco, derrame cerebral, insuficiência renal, 

problemas na visão, amputação do pé e lesões de difícil cicatrização), que 

reduzem a expectativa de vida e comprometem a qualidade de vida do portador 

dessa doença. Dessa forma, as intervenções terapêuticas a esses pacientes 

visam o rigoroso controle da glicemia e de outras condições clínicas a fim de 

prevenir ou retardar a progressão da doença. Nesta perspectiva, criou-se a 

Clínica de Atenção às Doenças Metabólicas. 

Clínica de Atenção às Doenças Metabólicas 

 Em 2009, a SEMS visando o atendimento aos pacientes diabéticos de 

difícil controle, criou a Clínica de Atenção às Doenças Metabólicas (Cadme). 

Inicialmente focada no tratamento e na centralização das consultas médicas, a 

clínica teve seu objetivo ampliado para ações de prevenção às doenças 

metabólicas, incorporando a promoção de palestras, reuniões e cursos sobre a 

importância do tratamento e controle do diabetes e de outros distúrbios. E, 

desde 2010, passou a atender também pacientes com feridas crônicas. 

 Desta forma a Cadme atua na assistência aos pacientes diabéticos de 

difícil controle, em especial aqueles que são usuários de insulina, dando 

prioridade aos diabéticos tipo 1, gestantes, pacientes aguardando 

compensação da doença para cirurgia e aqueles com complicações 

associadas. Nesse serviço o usuário tem acesso à consulta médica 

especializada, orientações de enfermagem sobre a autoaplicação da insulina, 

controle da doença, prevenção de complicações, entre outras. Até agosto de 
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2013, aproximadamente 1.500 pacientes diabéticos estavam em 

acompanhamento com endocrinologista, nutricionista e equipe de enfermagem. 

Em 2012, a Cadme realizou 14.799 consultas de enfermagem e 2.801 

consultas médicas, respectivamente, média de 1.233 e 233 consultas por mês. 

Ao ofertar 240 consultas semanais entre novas consultas e retornos, a 

Cadme teve papel importante no acesso da população, reduzindo o tempo em 

fila de espera (embora ainda exista tempo médio de espera de cinco meses). 

Outra grande contribuição deste serviço ocorre na Assistência Farmacêutica 

Municipal com a padronização dos medicamentos para diabéticos na rede 

municipal, ofertando cota de 250 insulinas regular, 250 insulinas Apidra e 270 

insulinas Lantus ao mês, melhorando expressivamente o controle glicêmico de 

alguns pacientes, em especial os diabéticos tipo 1.  

Ao melhorar a assistência especializada e medicamentos, associado à 

redução na fila de espera, há melhor controle da doença e prevenção das 

possíveis complicações. Assim, para a rede de saúde a Cadme, ao ser 

referência, tem também o papel de apoiar no acompanhamento dos pacientes 

de difícil controle, diminuindo a procura nas unidades de pronto atendimento e, 

consequentemente, as internações decorrentes de complicações do diabetes.  

Além disso, em parceria como Núcleo de Atenção a Educação em 

Saúde (Naes), a Cadme realiza capacitações contínuas sobre diabetes para os 

profissionais da rede básica e promove ações educativas por meio de 

campanhas mensais de prevenção à população em geral. 

Não há registro do total de diabéticos do município, mas com base nos 

resultados do Censo Nacional de Diabetes e com informações sobre o número 

populacional de Piracicaba, aplicando-se os índices de equivalência por faixa 

etária, é possível estimar em 12.658 o número provável de pacientes diabéticos 

na cidade. Considerando-se este dado, é possível estimar que 12% desta 

população está sendo atendida na Cadme. 
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Tabela 65 – População estimada de pacientes Diabéticos em Piracicaba, Censo IBGE 
2010. 

População do Município de Piracicaba (P): 364.571 habitantes 
Distribuição por faixa etária Ocorrência do Diabetes 

Faixa Etária 
% da população no município Taxa de Ocorrência de Diabetes 

I – Multiplicar 
(P) por 

II População na 
faixa etária 

III. Multiplicar 
(II) por 

IV. Nº de  
Diabéticos 

Abaixo de 30 anos 60% 218.743 0,1% 219 

De 30 a 60 anos 37% 134.891 7,6% 10.252 

70 anos ou mais 3% 10.937 20% 2.187 

Número estimado total de pacientes diabéticos = 12.658 
Fonte: CADME20, Censo IBGE 2010. 

Para elucidar tais informações, para o quadriênio 2014-2017 tem-se a 

proposta de implantação de cadastro informatizado dos pacientes diabéticos na 

rede básica. Embora nas unidades de PSF seja realizado este registro por 

meio do lançamento dos dados no Sistema de Informação de Atenção Básica 

(Siab), grande parte desta população é atendida nas outras unidades CRAB e 

UBS, em especial nas UBSs, e nestas unidades não há controle do número de 

pacientes diabéticos, dificultando o planejamento. Esta medida poderá nortear 

as ações de saúde destinadas a este público21. Assim, pretende-se, juntamente 

com a Atenção Básica e Assistência Farmacêutica trabalhar para cadastrar e 

monitorar tais usuários.  

Além disso, pretende-se aumentar a cota de insulina de longa duração e 

insulina ultrarrápida (insulinas Lantus e Apidra), com protocolo definido pela 

Assistência Farmacêutica em comum acordo com a Cadme, conforme 

orientações e modelos propostos pela Sociedade Brasileira de Diabetes, os 

quais já foram implantados em outros municípios com perfil semelhante a 

Piracicaba. Tais medidas visam a contemplar ao menos todos os pacientes do 

tipo 1 que são jovens e crianças. Infelizmente, a cota disponibilizada pela 
                                                                 
20 Os dados foram elaborados a partir do cálculo para estimativa sugerido pela Sociedade 
Brasileira de Diabetes (SBD). 
 
21  Outra prática adotada no município é a confecção do cartão no Poupatempo Municipal aos 
usuários de insulina, no entanto este não contempla aos usuários que usam somente os antidiabéticos 
orais. 
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SEMS não consegue suprir a demanda, gerando muitas ações judiciais ao 

município. Espera-se também ampliar a quantidade de glicosímetros para 

atender aos usuários de insulina e dar continuidade, bem como elevar o 

número de capacitações continuas aos profissionais da rede. 

Programa de Úlceras e Feridas 

O Programa de Úlceras e Feridas (PUF) do município há quatro anos de 

modo centralizado na Cadme sendo gerenciado por dois médicos vasculares. 

O programa recebe os encaminhamentos das unidades da rede municipal de 

usuários com feridas crônicas, mediante guia de referência médica.  

O PUF realiza 240 atendimentos mensais, entre consultas novas e 

retornos. Até agosto de 2013 no PUF, aproximadamente 350 pacientes com 

feridas estão em acompanhamento e tratamento. Em 2012, entre novas 

consultas e retornos, o ambulatório realizou 2.243 atendimentos. 

Em agosto de 2013, realizou-se um levantamento em 71 unidades de 

atenção primária do município sobre o tratamento de feridas. A partir dos 

dados, identificou-se que 52% das unidades atendiam um total de 262 

pacientes com feridas, 11% declaram não estar tratando de nenhum paciente 

com feridas e 37% das unidades não responderam ao levantamento. Já em 

relação à realização de curativos mensais, 51% das unidades declaram fazer 

algum tipo de curativo, somando-se 1.281 curativos por mês nessas unidades. 

Em relação às demais, 4% declaram não estar realizando nenhum tipo de 

curativo para tratamento de feridas e 45% não responderam. Os dados indicam 

que apesar do elevado índice de abstenções, mais da metade das unidades 

está fazendo algum tipo de atendimento e/ou tratamento de pacientes com 

feridas. 

Portanto, para o quadriênio 2014-2017, estuda-se a viabilidade de 

descentralização do programa (por exemplo, para os CRABs) por meio de 

levantamento estimado dos recursos e logística necessária para ampliação do 

material curativo disponível na rede (placas, hidrogel, espumas, entre outros). 

Analisa-se também a possibilidade de elaboração de protocolos: um para 
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curativo e um para encaminhamento para especialidade de vascular. Isso 

facilitaria o acesso do usuário, por ser tratado em uma unidade de sua 

referência e também reduziria a demanda atendida no PUF, que passaria a 

atender casos específicos para diagnóstico da patologia e prescrição 

medicamentosa e adoção de procedimentos exclusivos.  

Pondera-se também a criação de comissão para avaliação de feridas, a 

qual poderá também ficar responsável pela capacitação das equipes e pelo 

suporte aos PSFs (uma vez que acamados no território do PSF não são 

atendidos pelo Programa de Atenção Domiciliar), tendo esta comissão um 

profissional dermatologista22 como referência para suporte e estudos de casos, 

quando necessário.  

Acredita-se que tais ações estratégicas possam permitir a ampliação do 

atendimento de modo resolutivo, contemplando um número maior de usuários 

com feridas crônicas, sendo o investimento nos materiais recompensado a 

médio e longo prazo, uma vez que estima-se que com a adoção de tais 

medidas ocorra maior porcentagem de cicatrização, melhorando as condições 

de saúde dos acamados, reduzindo custos com materiais curativos (a longo 

prazo) e com ações judiciais relativas a tratamento com oxigenoterapia 

(câmara hiperbárica). 

2.3.7. Serviços Especializados de Atenção à DST/Aids 

 Em Piracicaba, a atenção às DST/Aids é desenvolvida com o 

atendimento qualificado do usuário realizado pelo Centro de Doenças 

Infectocontagiosas (Cedic), por uma equipe de profissionais capacitados para 

um bom acolhimento e assistência integral, composta por infectologistas, 

ginecologista, dermatologista, pneumologista, pediatra, dentista, farmacêutica, 

enfermeira, assistente social e psicólogos para atender, com exclusividade, 

                                                                 
22 Outra possibilidade a ser estudada é deste profissional dermatologista realizar 
atendimentos no ambulatório de feridas, para ser referência em casos específicos de 
lesões dermatológicas.  
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pacientes com doenças sexualmente transmissíveis (DST/Aids) e outras 

doenças infectocontagiosas.  

O Cedic é uma unidade de referência em infectologia, onde estão 

inseridas as coordenações dos programas municipais de saúde abaixo 

relacionados, e que responde pela Atenção Secundária nessas áreas: 

 - Programa de Controle da Tuberculose - Coordena e executa ações de 

Prevenção, Assistência e Tratamento da Tuberculose; 

 - Programa de Controle da Hanseníase - Coordena e executa ações de 

Prevenção, Assistência e Tratamento da Hanseníase; 

 - Programa Municipal de DST/Aids e Hepatites Virais (HV)- Coordena e 

executa as ações de Controle, Prevenção, Assistência e Tratamento das 

DST/Aids e HV. 

O Cedic, além do Serviço de Atendimento Especializado (SAE), conta 

com Centro de Testagem e Aconselhamento (CTA), com Hospital-Dia para 

pacientes com Aids e atendimento domiciliar terapêutico àqueles 

impossibilitados de locomoção. Além das consultas, exames e fornecimento de 

medicamentos, com assistência farmacêutica, a unidade também realiza 

atividades educativas e trabalho de conscientização de jovens e adultos. 

Com diversas capacitações de profissionais da equipe e da rede, há que 

se destacar também a evolução no serviço nos últimos quatro anos em relação 

à agilidade e facilidade de acesso para o agendamento de consultas, exames e 

outros procedimentos, o que ocorreu devido à incorporação da agenda 

informatizada dos profissionais. 

Outro ponto a se destacar nesse serviço é sua articulação com 

organizações não governamentais parceiras no desenvolvimento do trabalho, 

tais como Casci, E-Jovem, Glitter e Caphiv. 

Em 2012, o Cedic realizou 8.887 consultas médicas, média de 741 

consultas por mês, e 19.127 consultas de enfermagem com média de 

atendimento mensal de 1.594 consultas. 
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2.3.8. Atenção à Saúde do Trabalhador  

  Piracicaba é referência nacional em termos de políticas de prevenção 

em saúde do trabalhador, sendo a atenção à saúde do trabalhador 

desenvolvida pelo Centro de Referência em Saúde do Trabalhador (Cerest). 

Considerado um dos mais estruturados do país por desenvolver ações e 

projetos interinstitucionais com outros órgãos (MTE, INSS, MPT e sindicatos) 

que fazem interface com a Política Nacional de Saúde do Trabalhador. 

A saúde do trabalhador é uma das prioridades que o Ministério da Saúde 

colocou para o Pacto da Saúde, visto que são crônicos os problemas 

relacionados aos acidentes de trabalho e doenças relacionadas ao trabalho. 

Embora os problemas sejam antigos, têm ocorrido avanços significativos na 

área, principalmente após regulamentação da Política Nacional de Saúde do 

Trabalhador. Dessa forma, intensificou-se a atuação conjunta dos governos 

municipal, estadual e federal para a implantação de ações de saúde do 

trabalhador na rede de saúde de forma geral. 

Os Cerests de todo o país são serviços de apoio matricial para o 

desenvolvimento das ações de saúde do trabalhador nas unidades de atenção 

primária, nos serviços especializados e de urgência e emergência, bem como 

nas diversas instâncias da promoção e vigilância da Rede de Atenção à Saúde 

(RAS). 

No município, a atenção à saúde do trabalhador teve início na década de 

90 e após a municipalização da Vigilância Sanitária, ocorrida em 1997, passou 

a dispor de legislação própria (Lei Municipal 069/96 e Decreto Regulamentador 

n.º 7493/97), que ofereceu ao serviço atribuições plenas para realizar a 

vigilância nos ambientes de trabalho de acordo com a Portaria n.º 3120/1998 

do MS. A partir da experiência adquirida em vigilância aos acidentes graves e 

fatais, o então Programa de Saúde do Trabalhador inicia a construção de um 

sistema de vigilância com base na notificação hospitalar. E em 2003, 

credencia-se como polo regional de saúde do trabalhador, tornando-se Cerest, 

assumindo como principal atribuição irradiar para a rede SUS o modelo 

atenção, vigilância e prevenção em saúde do trabalhador. 
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O Cerest de Piracicaba integra a Rede Nacional de Atenção Integral em 

Saúde do Trabalhador (Renast) e tem sob sua responsabilidade 15 municípios 

de abrangência23, desempenhando a função de suporte técnico e assessoria 

no incentivo a ações interinstitucionais em saúde do trabalhador. Está 

organizado em três núcleos de atuação: assistência, educação permanente e 

vigilância.  

• Assistência: Realiza o acolhimento aos trabalhadores portadores de 

doenças profissionais encaminhados pelo SUS, médicos de convênios ou 

sindicatos, para investigação e notificação do nexo causal.  Referência para 

assistência médica especializada e para orientação/abertura de 

Comunicação de Acidentes do Trabalho (CAT). Acesso pelo modelo de 

referência e contra-referência com a rede de saúde municipal. Desde 2004, 

por meio de convênio firmado com o MS e SEMS, o Cerest possui o serviço 

de vigilância em LER/DORT e Projeto de Reabilitação Profissional, o que 

viabilizou a disponibilização de serviços de profissionais especializados em 

ergonomia aos usuários SUS portadores desta patologia. 

• Educação Permanente: Referência na realização de atividades educativas, 

atividades de pesquisa/intervenção, palestras e educação permanente em 

saúde do trabalhador destinada à rede de saúde do SUS e à população em 

geral. Para tanto, mantém parcerias com sindicatos de trabalhadores, 

empresas, universidades e outros centros de capacitação. 

• Vigilância: Promove ações sistemáticas de identificação e monitoramento 

dos acidentes graves e fatais notificados para prevenção de novos casos. 

Desde 2003, dispõe de um Sistema Informatizado de Vigilância dos 

Acidentes de Trabalho (Sivat) que registra os acidentes ocorridos com 

trabalhadores no município (formais e informais); Desenvolve projetos a fim 

de promover a intervenção nos ambientes e processos de trabalho para 

transformá-los e prevenir novas ocorrências. Além disso, busca construir 

                                                                 
23  Águas de São Pedro, Capivari, Charqueada, Cordeirópolis, Elias Fausto, Engenheiro Coelho, 
Iracemápolis, Limeira, Mombuca, Piracicaba, Rafard, Rio das Pedras, Saltinho, Santa Maria da Serra, São 
Pedro. 
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indicadores estatísticos de acidentes nos setores formal e informal a partir 

dos dados do Sivat.  

O Cerest atua em parceria e colaboração de várias instituições públicas 

(Ministério do Trabalho e Emprego, INSS, Secretaria do Estado da Saúde) ou 

da sociedade civil (entidades sindicais, associações empresariais, associações 

profissionais etc) que participam da Comissão Municipal de Prevenção aos 

Acidentes do Trabalho e Doenças Relacionadas ao Trabalho (Comsepre). Esta 

comissão possui a atribuição de assessorar o Conselho Municipal de Saúde, 

que é a instância máxima de controle social e canal de participação da 

população no acompanhamento e decisões sobre a política municipal de saúde 

do trabalhador. O funcionamento e composição da Comsepre estão definidos 

na Lei Municipal nº. 5840/06. 

Gráfico 66 – Serviços realizados por núcleo de atuação do CEREST, 2012. 

 
Fonte: Cerest Piracicaba, PMP. 

Com base nos dados dos atendimentos realizados pelo Cerest em 2012, 

dos 2.765 serviços da assistência em saúde do trabalhador, 28% (774) estão 

relacionados aos atendimentos da equipe de reabilitação  profissional. Destes 

774 atendimentos, 47% foram de psicologia, 18% de terapia ocupacional, 18% 

de sociologia e 17% fisioterapia. Os demais serviços de assistência 

correspondem a 72% (1991) e estão assim distribuídos: 54% consultas 

médicas, 42% acolhimentos, 3% aberturas de CAT e 2% elaboração de nexos 

causais. 
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Em relação aos serviços de vigilância, 56% foram fiscalizações, 27% 

envolvem processos de fiscalização (auto de infração, interdição, intimação, 

liberação, relatório fotográfico e multa),  6% foram encerramento de processos, 

5% notificações e 5% investigações de acidentes.  

Cabe destacar que em 2012 foram registradas 10.610 notificações de 

acidentes de trabalho e/ou adoecimento pelo trabalho, sendo 95,1% (10.090) 

acidentes de trabalho. E, de acordo com as notificações do sistema Sinannet, 

2,2% acidentes de trabalho com exposição a material biológico; 1,9% de 

doenças relacionadas ao trabalho; 0,5% acidentes de trabalho grave; 0,2% 

acidentes de trabalho com menores de 18 anos; e 0,1% acidentes de trabalho 

fatal. 

Já as 29 ações de promoção e capacitação em saúde do trabalhador 

envolveram 4.237 pessoas (62% trabalhadores de empresas privadas, 24% 

servidores públicos e 14% estudantes) e 165 entidades, sendo 84% empresas 

privadas, 6% escolas, 2% rede SUS e 8% outros órgãos públicos. Assim, para 

o próximo quadriênio objetiva-se ampliar as ações de educação permanente e 

de vigilância, visto que estas têm papel importante na redução dos números de 

adoecimentos e acidentes. 

2.3.9. Oferta de Consultas e Exames Especializados  
 

O agendamento para consultas especializadas e exames de maior 

complexidade é realizado pela Central de Relacionamento com o Usuário SUS 

(CENTRUS) via telefone, diretamente com os usuários. A Centrus realiza o 

aviso sobre o agendamento da consulta e/ou exame, e mediante este contato o 

paciente deverá fazer a confirmação na unidade de saúde de seu bairro de 

origem para seu comparecimento quando receberá todas as informações 

referentes à consulta como dia, horário, médico e local, e no caso dos exames 

também o procedimento de preparo. 

Com a criação da Centrus, a SEMS conseguiu zerar a fila de espera 

para consultas em 20 das 26 especialidades médicas entre os anos de 2007 e 

2008. Com a informatização foi possível melhorar a administração das agendas 
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e da lista de espera dos exames e consultas de toda a rede, por meio da 

integração e unificação as matrículas dos usuários SUS. Antes da 

informatização eram precários o que dificultava saber a necessidade real para 

estruturação do sistema. A informatização possibilitou ainda a visualização dos 

extratos dos usuários, permitindo a construção de um histórico do usuário na 

rede. 

Com o levantamento da demanda real, foi possível acompanhar o 

paciente pela rede de saúde e descentralizar os atendimentos. Entre as 

especialidades que tiveram as filas zeradas após a criação da Centrus estão na 

área vascular, otorrinolaringologia, nefrologia, cirurgia torácica e hematologia, 

endocrinologia, cirurgia pediátrica, neurologia infantil, cardiologia pediátrica, 

cardiologia da adolescência, neurocirurgia. Em média, são marcadas 

diariamente 500 consultas para as diversas especialidades médicas. 

A informatização permitiu maior controle, conseguindo reduzir os índices 

de faltas de 40% para uma média de 14%. Atualmente, existem especialidades 

que não chegam a 5% o número de faltas.  

Em 2013, as consultas especializadas estão disponibilizadas em 48 

especialidades médicas e 18 tipos de procedimentos que são exames 

realizados pelos serviços: CEM, Policlínica Santa Teresinha, Clínica de Olhos, 

Ong Plena Vida, Cadme, Hospital Dia/AME, Centro de Diagnóstico por Imagem 

(CDI), Central de Diagnose e Neurofisiologia (CEDINE), Hospital dos 

Fornecedores de Cana, Santa Casa de Misericórdia de Piracicaba, Instituto 

Suel Abujamra, Núcleo Tecnologia em Imagem, entre outros. 
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Tabela 67 - Especialidades com lista de espera 

Especialidades Lista de 
espera % Oferta  Relação Demanda/ Oferta 

1ª Consulta Retorno Geral 
Cardiologia 2017 5 1309 75 634 708 
Cirurgia de Cabeça e Pescoço 47 0 12 24 12 36 
Cirurgia Plástica 78 0 46 32 0 32 
Dermatologia 3162 7 759 1425 978 2403 
Diabetes/ Sindrome Metabólica 616 1 206 185 226 410 
Endodontia Molar 88 0 50 36 2 38 
Gastroenterologia 2730 6 643 869 1218 2087 
Mamografia - Exame 2 0 0 2 0 2 
Medicina do trabalho 1 0 0 0 1 1 
Odonto. Cir.Traum. Buco-Maxilo-Facial 381 1 121 257 3 260 
Odonto-Diagnóstico Lesões 2 0 0 2 0 2 
Odonto DTM 24 0 21 3 0 3 
Odontologia 184 0 16 128 40 168 
Odontologia Pediátrica até 3 anos 111 0 23 59 29 88 
Odontololia PNE 126 0 14 67 45 112 
Odontologia Protese 552 1 83 469 0 469 
Oftalmologia 4988 11 1409 3402 177 3579 
Oftalmologia Infantil 967 2 148 638 181 819 
Oncologia Clínica 2 0 0 0 2 2 
Ortopedia/Traumatologia 8448 19 1855 933 5660 6594 
Pequenas Cirurgias 1315 3 131 1185 0 1185 
Periodontia 251 1 162 26 63 89 
Pneumologia Infantil 559 1 73 155 331 486 
Postectomia 6 0 4 2 0 2 
Reumatologia 471 1 170 207 94 301 
Urologia 4675 11 315 1990 2370 4361 
Fonte: CENTRUS/Sistema Olostech/SaudeWeb/SEMS/PMP 
* Oferta média dos meses de Maio/Junho/Julho/Agosto/Setembro/Outubro. 
** Relação de demanda/oferta, até 22/10/2013 considerando consultas novas e retornos em 
espera (em meses): Número de Solicitações no sistema (fila de espera) por oferta de consultas 
disponíveis no período. 
 

 A tabela acima contém todas as especialidades agendadas pela 

Centrus. A partir de novembro de 2013 será incluso também a especialidade de 

pediatria do município nesta central de agendamento. 

Cabe destacar que em grande parte das especialidades, o elevado 

número de pessoas na lista de espera relaciona-se a pacientes com doenças 
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crônicas que estão em tratamento na rede de saúde do município e que em 

função da necessidade do acompanhamento do seu estado de saúde após a 

consulta, o paciente sai do atendimento com data pré-definida ou periodicidade 

para retorno de consulta conforme orientação médica, como por exemplo, as 

especialidades de ortopedia, urologia, gastroenterologia, dermatologia e 

cardiologia. 

Das 48 especialidades, 18 apresentam demanda reprimida para primeira 

consulta, o que representa 62% da fila total de espera no período. Em 63% da 

oferta não há demanda reprimida ou a demanda é mínima. A adequação do 

agendamento e da oferta e também de mutirões são os fatores que 

apresentaram resultados satisfatórios, possibilitando o primeiro acesso às 

consultas especializadas com maior rapidez e contribuindo para a redução das 

filas de espera. 

Alguns motivos que podem contribuir para demanda reprimida gerada no 

sistema são a não qualificação da fila e as faltas em consultas e exames. 

Diariamente são encontradas no sistema solicitações não adequadas e/ou 

demandas que não requeriam avaliação especializada. Por isto, para o próximo 

quadriênio, serão realizados protocolos e capacitações para os profissionais da 

rede de atenção primária, para adoção e padronização dos critérios para 

encaminhamento ao serviço especializado, buscando uma melhor gestão da 

fila de espera.  

 Entre os exames com maior demanda reprimida no município estão: 

eletroencefalograma (759), eletroneuromiografia (2539), mamografia (2.496) e 

oftalmologia procedimentos (1.273). Os 16 tipos de procedimentos de 

oftalmologia estão contratualizados com o Instituto Suel Abujamra, sendo os de 

maior demanda reprimida as consultas de glaucoma (320) e os exames de 

capsolotomia yag laser (175), mapeamento de retina (174), campimetria (128), 

angiofluoresceinografia (128) e outras com menor demanda. 
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2.4. APOIO DIAGNÓSTICO 

Os serviços de apoio diagnóstico são importantes ferramentas de auxílio 

aos serviços de saúde para o atendimento integral e ágil à população, uma vez 

que o rápido retorno diagnóstico em relação a determinadas patologias 

complementam a investigação clínica, podendo ser essencial para seu 

tratamento e cura, bem como para preservação da vida.  

Piracicaba conta com um Centro de Diagnóstico por Imagem, a 

Policlínica Santa Teresinha e o Laboratório Municipal de Análises Clínicas. 

Centro de Diagnóstico por Imagem 

 Criado para facilitar o acesso do usuário aos serviços de imagem, o 

Centro de Diagnóstico por Imagem (CDI) tem por objetivo agrupar os 

atendimentos de ultrassonografia do município, que antes eram distribuídos em 

várias unidades e em diferentes regiões da cidade. Com localização 

estratégica, próximo ao principal terminal de ônibus da cidade, o CDI facilitou a 

logística do usuário e permitiu a unificação dos serviços contribuindo para a 

gestão do serviço. 

 Inaugurado em agosto de 2012 em estrutura física adequada à 

ambiência necessária ao atendimento e bem-estar do usuário, conta com 

quatro máquinas de ultrassom com capacidade de realizar até 4.000 exames 

por mês. O CDI realiza mais de 30 tipos de exames de ultrassonografia e 

algumas biópsias guiadas pela ultrassonografia, como de próstata, tireoide e 

região cervical. O acesso ao serviço ocorre por agendamento eletrônico dos 

usuários do SUS do município por meio da Centrus.  

 Possui equipe formada por enfermeiro, técnicos de enfermagem, 

médicos, recepcionista e auxiliar de serviços gerais; ofertando 2.500 vagas de 

exames por mês (incluso as vagas contratadas). Em função da elevada 

demanda, a SEMS firmou contrato com uma prestadora de serviços 

terceirizada que oferta 800 vagas por mês (conforme os tipos de exames 

estabelecidos em contrato). 
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No período de setembro de 2012 a setembro de 2013, foram realizados 

24.424 exames de ultrassonografia, com média de 2.035 exames por mês.  

Tabela 68 – Demanda reprimida por procedimento 
Tipo de Ultrassonografia (USG) Quantidade % 

USG Transvaginal 4.132 37,05 
USG Mamaria Bilateral 1.399 12,55 
USG de Abdomen Total 1.308 11,73 
USG Doppler Colorido de Vasos (até 3 vasos) 1.185 10,63 
USG de Articulação 982 8,81 
USG de aparelho urinário 825 7,40 
USG de abdômen superior (fígado, vesícula, vias biliares) 518 4,65 
USG pélvica (ginecologia) 249 2,23 
USG de globo ocular/ órbita (monocular) 189 1,70 
USG Obstetrica 159 1,43 
USG de Tireoide 92 0,83 
USG de Bolsa Escrotal 55 0,49 
USG de Prostata (Via Abdominal) 47 0,42 
USG Doppler de Fluxo Obstetrico 9 0,08 
USG de tórax (extracardiaca) 1 0,01 
USG Transfontanela 1 0,01 
Total Geral 11.151 100,00 
Fonte: CENTRUS/Sistema Olostech/SaudeWeb/SEMS/PMP 

Devido à existência de demanda reprimida de quase 11 mil solicitações 

de exames de imagem, além da contratação da prestadora, a SEMS adotou a 

estratégia de realização de mutirões de ultrassonografia para redução desta 

fila. 

Policlínica Santa Teresinha  

Com objetivo de ampliar e melhorar o atendimento à população, a partir 

de 2008 a SEMS agrupou alguns exames para a Policlínica Santa Teresinha 

“Antonio Haddad Dib”. Assim, além dos serviços especializados ambulatoriais, 

a policlínica oferta aos usuários exames especializados como: broncoscopia, 

colonoscopia, eletroencefalograma, endoscopia digestiva alta, laringoscopia 

adulto e infantil, prova ventilatória.  

O agrupamento central de exames auxiliou a SEMS a diminuir o número 

de faltas dos usuários aos procedimentos de 40% para 20%. O que permitiu 
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ganhos importantes no atendimento, pois viabilizou abertura da agenda para as 

especialidades e para as cirurgias necessárias. 

Conforme gráfico apresentado a seguir, em 2012 foram realizados 1.635 

exames de laringoscopia, com média de 136 exames por mês. Os exames de 

eletroencefalograma foram 1.502, com média mensal de 125 exames. Já em 

relação aos exames de colonoscopia e broncoscopia a média, 

respectivamente, foi de 46 e nove exames por mês. 

Gráfico 66 – Total de exames realizados na Policlínica em 2012 

 
Fonte: Policlínica/SEMS/PMP 

O exame com maior demanda reprimida é endoscopia digestiva alta 

(998), seguido da relação prova ventilatória (442) e laringoscopia (266). Os 

demais apresentam demanda menor broncoscopia (20), colonoscopia (186), 

eletroencefalograma (18). 
 

Laboratório Municipal  

O Laboratório Municipal é responsável pela análise do material coletado 

nas 65 unidades de Atenção Básica à Saúde e nas UPAs.  

O laboratório conta com 49 profissionais entre médico, analistas, 

biólogos, bioquímicos, técnicos de laboratório, entre outros, sendo dez 

funcionários estaduais municipalizados e funciona 24 horas para atender os 

exames laboratoriais de urgência procedentes das UPAs e da COT. Além do 

suporte às unidades, o laboratório é serviço de referência em DST/HIV/Aids, 

CESM e CEM. 
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Diariamente, 3.114 amostras de sangue, urina e fezes são 

encaminhadas ao laboratório para processamento e análise, sendo realizados 

mais de 80 mil exames de análises clínicas e citologia por mês, atendendo, em 

média, mais de 15 mil pessoas. Neste ano de 2013 foram acrescentados mais 

15 exames na relação geral de exames realizados pelo laboratório, devido ao 

aumento de demanda. 

Entre os principais exames analisados estão hemograma, colesterol, 

triglicérides, urina, fezes, PSA (antígeno específico de próstata), hormonais e 

Aids.  O exame de PSA, por exemplo, teve sua demanda aumentada de 5.214 

em 2006, para 11.646 em 2012, fato que justificou a implantação de rotina 

própria para este exame. 

Gráfico 67 – Total de Exames Laboratoriais Realizados e Pacientes Atendidos no 
Laboratório Municipal de Piracicaba em 2012. 

 
Fonte: Laboratório Municipal/SEMS 

No caso de exames mais específicos ou que demandam técnicas 

especializadas como, por exemplo, microbiologia e anatomopatológico, os 

procedimentos são contratados pela SEMS em dois laboratórios privados. 

Para o próximo quadriênio, objetiva-se otimizar ainda mais os recursos 

dos exames clínicos por meio da informatização, que está em fase de 

implantação no município. Deste modo, além de modernizar a emissão do 

resultados dos exames, irá reduzir ainda mais o tempo de resposta dos 

procedimentos solicitados. 
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Tabela 69 – Oferta mensal de exames de analises clínicas e de imagem em Piracicaba  
Exame

 
Média/mês 

Análises Clínicas 89.800 
Raio X (RX) 17.321 
Mamografias 872 

FONTE: SAC/SEMS/PMP. 

Na tabela acima estão à oferta média mensal de exames de análise 

clínica, RX e mamografias. A oferta de exames de RX está distribuída nas 

unidades de pronto atendimento do município, com acesso por meio de 

agendamento ou por encaminhamento direto dos médicos das UPAs. Para RX 

não há demanda reprimida.  

Nos últimos anos houve um aumento no número de exames ofertados e 

o número de solicitações de exames cresceu muito. Em 2000 eram solicitados 

437.475. Em 2012, este número mais que dobrou, totalizando 1.077.608 

exames clínicos.  

Em relação às mamografias, o total de exames realizados em 2012 foi 

de 10.467, com média de realização mensal de 872 mamografias.  

2.4.1. Assistência Farmacêutica 

A Assistência Farmacêutica (AF), que faz parte das diretrizes da Política 

Nacional de Medicamentos, deve ser considerada como uma das atividades 

prioritárias da assistência à saúde no SUS por sua importância para a 

efetividade das demais ações e programas de saúde. 

A estrutura da AF deve respeitar as características de cada município, 

levando-se em consideração os perfis epidemiológico, geográfico, 

socioeconômico e, principalmente, aqueles relacionados à área da saúde. Por 

isso, é fundamental que se conheça a realidade de cada município. 

A AF no município de Piracicaba tem como objetivo propiciar um novo 

modelo de atendimento, não restrito à mera distribuição de medicamento, e sim 

buscando a humanização das atividades inerentes ao ciclo de AF, incluindo 

todos os serviços necessários para a integralidade das ações, com atenção 

voltada ao usuário SUS. 



           Prefeitura do Município de Piracicaba 
                          SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
                                                 Estado de São Paulo 
 

 

186 
 

Piracicaba conta com Assistência Farmacêutica em dois níveis de 

complexidade de atendimento à saúde: Na rede primária de atenção, tem como 

referência 21 Farmácias, uma farmácia de medicamentos especializados (Alto 

Custo) e uma Farmácia de medicamentos estratégicos (Cedic). No nível 

secundário, a AF está presente em quatro das 5 UPAs. Além disso, a AF no 

município também atua na Vigilância Sanitária. 

Em 13 das Farmácias de Atenção Básica, chamadas de Regionais, há 

presença de um farmacêutico responsável pela supervisão técnica e 

administrativa da farmácia, sendo essas farmácias de referência especializadas 

na dispensação de medicamentos de assistência farmacêutica básica e 

medicamentos controlados pela Portaria nº 344/98.  

O município conta ainda com oito farmácias descentralizadas, 

responsáveis pela dispensação de medicamentos não controlados. Estas 

farmácias dispensam medicamentos da assistência farmacêutica básica, 

padronizados pelo município. Estão inseridas em uma unidade de saúde básica 

(UBS, CRAB ou USF). Os medicamentos controlados são retirados nas 

farmácias regionais de referência para o bairro do usuário. 

É importante destacar que as farmácias estão localizadas 

estrategicamente para atender a maior parte da população, buscando facilitar o 

acesso ao serviço. Até o ano de 2003, o município tinha apenas quatro 

farmácias regionais e cinco descentralizadas.  

A partir de 2005, optou-se pela ampliação e distribuição das farmácias 

nas regiões do município. Em 2013, das 21 farmácias municipais, duas estão 

na região central (ambas farmácias regionais), cinco na região Norte (quatro 

farmácias regionais e uma descentralizada), quatro na região Sul (duas 

farmácias regionais e duas descentralizadas), duas na região Leste (ambas 

farmácias regionais), seis na região Oeste (três farmácias regionais e três 

descentralizadas) e duas na região rural (ambas farmácias descentralizadas). 

Em função da demanda crescente a cada ano, há necessidade de 

implantação de mais três unidades (uma na região Norte - Santa Rosa, uma na 

região Oeste - Vila Cristina e uma na região Leste - Alvorada). 
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A coordenação da AF é realizada por uma farmacêutica que é 

responsável pela rede de farmácias da Atenção Básica por meio do 

Departamento de Assistência Farmacêutica (DAF). 

O DAF de Piracicaba tem como objetivo a promoção do uso racional de 

medicamentos. Tais ações existem no sentido de ampliar os cuidados na 

administração dos medicamentos, melhorando sua eficácia e segurança e, 

dessa forma, aumentar a adesão, obtendo sucesso no tratamento, bem como 

diminuindo os riscos de intoxicação por medicamento. 

Nesta perspectiva, o DAF criou 20 Procedimentos Operacionais Padrão 

(POP) no intuito de uniformizar a linguagem e os atendimentos prestados nas 

farmácias municipais.  

Além disso, continuamente os farmacêuticos do DAF e a SEMS 

promovem ações para promoção do uso consciente dos medicamentos, 

realizando frequentemente palestras nas escolas, nas unidades de saúde e em 

locais públicos, além de elaborarem materiais educativos para distribuição a 

toda a população. 

A programação, aquisição, armazenamento e distribuição que compõe o 

Ciclo da AF estão sob gerenciamento do Departamento de Material e Logística, 

contando com a presença de um farmacêutico diretor do departamento e outro 

farmacêutico atuante também no setor de compras. O Departamento de 

Material e Logística programa, armazena e distribui os medicamentos. A 

solicitação de materiais é realizada por um sistema informatizado uma vez ao 

mês pela unidade de saúde, com exceção das unidades de pronto atendimento 

que realizam duas vezes ao mês. Em caso de urgência, as unidades solicitam 

o material por meio de um pedido avulso, independente da solicitação mensal. 

A programação tem por finalidade evitar a descontinuidade do 

abastecimento dos medicamentos por meio da análise e estudo do histórico de 

consumo e oferta de serviço, sendo realizada conforme relação do Remune de 

medicamentos constantes, previamente selecionados. 
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A aquisição dos medicamentos da SEMS é efetuada por meio de 

licitação eletrônica no site www.licitapira.piracicaba.sp.gov.br  e cocorre em sua 

maioria com a modalidade de Pregão Eletrônico, alguns com Registro em Ata 

de preços e se necessário emergencialmente através de Compra Direta – 

todas as modalidades pelo site, o que garante a transparência do sistema, 

sendo o monitoramento e verificação dos medicamentos adquiridos realizados 

pelo Departamento de Materiais e Logística (conforme descrito no item 3.3.1.). 

Além da compra do medicamento, este departamento é também 

responsável pela solicitação à Procuradoria Geral do município para a 

aplicação de sanções cabíveis às empresas fornecedoras no caso de 

descumprimentos contratuais. 

As farmácias e almoxarifados são climatizados e estruturados, 

garantindo a conservação e qualidade dos medicamentos dispensados aos 

usuários. 

O DAF dispõe também de uma Campanha Permanente de Arrecadação 

de Medicamentos que tem como objetivo o recolhimento de medicamentos 

vencidos ou que não são mais utilizados pelos usuários. O recolhimento (ou 

entrega do medicamento) pode ocorrer em qualquer farmácia municipal ou 

unidade de saúde, onde este será triado e receberá o destino correto. Essa 

medida evita o uso incorreto e sem necessidade de medicamentos e, 

consequentemente, a automedicação, que é responsável pela maior parte das 

intoxicações domésticas no Brasil. Além de proteger o solo, os lençóis freáticos 

e o meio ambiente do descarte incorreto de medicamentos vencidos. 

A seguir são apresentados alguns dos problemas identificados que se 

relacionam ao acesso de medicamentos disponibilizados pela SEMS: 

• Necessidade de estruturação na organização da DAF; 

• Necessidade de educação e qualificação permanente dos profissionais da 

DAF; 

• Necessidade de adequação de recursos humanos; 

• Necessidade de adequação da estrutura física dos estabelecimentos 

• Necessidade de implantação da informatização em todas as farmácias. 
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Outro diferencial de Piracicaba é o sistema informatizado utilizado, 

sistema Olostech/Saúdetech, que foi criado e parametrizado para atender as 

necessidades de atendimento (critérios) das farmácias municipais, sendo 

possível gerar relatórios de gestão de interesse da SEMS, tais como: relatório 

quantitativos por medicamentos, por quantidade de medicações, relatórios de 

dispensação específicos por bairro ou unidade, relação de medicamentos em 

falta, entre outros. Iniciado em 2012, o projeto-piloto foi implantado na 

Farmácia Vila Rezende (região Centro), Farmácia Tupi (região rural) e Jupiá 

(região Oeste). Em 2013, o projeto foi implantado na Farmácia Mario Dedini 

(região Norte) e Farmácia Pauliceia (região Sul), ou seja, a informatização está 

ativa em apenas 24% das farmácias municipais. 

Com a informatização, a DAF e a SEMS conseguiram melhorar a 

qualificação do serviço prestado à população, propiciando um atendimento 

mais seguro ao usuário SUS, uma vez que o sistema viabilizou a criação de um 

histórico individualizado de dispensação dos medicamentos, que inclui o 

período de uso do medicamento para cada usuário. No tocante, à segurança, o 

sistema possibilitou a rastreabilidade de lotes, quando necessário por 

determinação da Visa ou outro órgão. Desta forma o sistema funciona de fato 

como uma ferramenta de gestão ao farmacêutico para verificação e 

monitoramento se o lote está ou não em uso e a quem foi destinado, 

garantindo a devida proteção ao usuário. 

Cabe destacar que, desde o início, a DAF e a SEMS enfrentam 

dificuldades no processo de informatização. A princípio, as dificuldades 

estavam relacionadas à falta de especificidade e à complexidade do sistema 

apresentado, que não contemplava a legislação vigente dos serviços de 

assistência farmacêutica. Após a parametrização do sistema, em conformidade 

com a legislação e o funcionamento das farmácias do município, o sistema 

passou a atender parte das demandas do setor, no entanto, ainda requer 

melhorias em relação aos relatórios emitidos. A informatização torna o primeiro 

atendimento, em especial aos medicamentos de uso contínuo, mais demorado 

em função do cadastro da receita, o que dificulta sua implantação simultânea 
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nas farmácias para evitar elevação do tempo de espera do usuário, uma vez 

que em média cada profissional da farmácia atende 100 receitas por dia. 

Para o próximo quadriênio, a SEMS tem como objetivo ampliar a 

informatização às demais farmácias. Para tanto busca desenvolver estratégias 

para superar dificuldades relacionadas à conectividade (falta de acesso à 

internet), restrição de espaço físico nas farmácias (nas regionais há 

necessidade de três computadores em função do elevado fluxo) e adequação 

dos mobiliários (o tamanho do balcão de atendimento atual é incompatível ao 

suporte de monitor e computador). 

Medicamentos Padronizados: O município dispõe de 125 itens de 

Medicamentos Padronizados no âmbito da Atenção Básica, tendo como 

documento norteador a Relação de Medicamentos Essenciais, e critérios 

epidemiológicos. 

Acesso e Dispensação: Todos os usuários SUS que fazem uso de medicação 

por meio das farmácias municipais são cadastros para retirada dos 

medicamentos a partir da apresentação do cartão do posto de saúde de 

referência com matrícula do município e/ou Cartão Nacional do SUS (CNS); e 

receita médica com prescrição médica com menos de seis meses. O 

receituário pode ser proveniente do SUS, convênios ou particulares, contendo 

nome do paciente, nome genérico ou comercial do medicamento, 

concentração, posologia e duração do tratamento. Deve ainda conter carimbo, 

assinatura do prescritor e data da prescrição. Conforme o tipo de uso contínuo, 

agudo, controlado ou antibiótico, há critérios específicos para dispensação 

(descritos em POPs específicos).  

Um dos diferenciais do município na prestação deste serviço é a 

existência de cargo de auxiliar de farmácia, contribuindo com a qualidade do 

atendimento prestado. Esses auxiliares são fixos nas farmácias e treinados por 

farmacêuticos. 

Financiamento: O financiamento do componente da Assistência Farmacêutica 

na Atenção Primária destina-se à aquisição dos medicamentos, presentes na 

Rename 2012 e por medicamentos, conforme lista padronizada. A 
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responsabilidade do financiamento é das três esferas de gestão, devendo ser 

aplicados os seguintes valores mínimos: I - União: R$ 5,10 por habitante/ano; II 

- Estados: R$ 2,36 por habitante/ano; e III - Municípios: R$ 2,36 por 

habitante/ano. 

O município poderá adquirir outros medicamentos desde que presentes 

na Rename 2012, no âmbito da Atenção Básica. Contudo, considerando o perfil 

epidemiológico, não é obrigatória a disponibilização de todos os medicamentos 

relacionados na referência nacional e estadual. 

Além dos medicamentos padronizados pela SEMS, as farmácias 

municipais possuem programas específicos para atender determinadas 

patologias para as quais os medicamentos disponibilizados na Remume ainda 

não contemplam, tais como: 

Programa da Asma: Exclusivo para atendimento a pacientes inseridos no 

Programa de Tratamento da Asma, localizado na Farmácia Regional Vila Sônia 

na região Norte para facilitar o acesso ao usuário atendido no Ambulatório de 

Pneumologia Infantil (localizado na Policlínica Santa Teresinha na região 

Norte). São atendidas pelo programa crianças portadoras de asma com idade 

até 12 anos (11 meses e 29 dias), residentes em Piracicaba. 

A dispensação destes medicamentos está diretamente atrelada à 

criação do prontuário do paciente, ao qual é anexo o impresso Programa de 

Tratamento para Asma. Medicamentos padronizados: Beclometasona, 

Salbutamol e Montelucaste de sódio. 

Programa da Dor: Exclusivo para atendimento a pacientes com câncer, 

localizado na Farmácia Regional Central para facilitar o acesso ao usuário. São 

atendidos pelo programa os pacientes diagnosticados com câncer, residentes 

em Piracicaba e em tratamento no SUS nos serviços: Centro de Oncologia do 

Hospital dos Fornecedores de Cana de Piracicaba (Ceon), Centro do Câncer 

da Santa Casa de Misericórdia de Piracicaba (Cecan) ou Centro de 

Especialidades Médicas de Piracicaba. 
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A dispensação destes medicamentos está diretamente atrelada à 

criação do prontuário do paciente o qual é anexo ao Formulário para 

Dispensação de Medicamentos, de acordo com a Portaria 344/98, já autorizado 

pelo médico auditor do SAC. A prescrição autorizada pelo SAC é atendida para 

até 30 dias de tratamento. 

Programa de Fitoterápicos: Localizado na Farmácia Regional Jaraguá (região 

Oeste), Farmácia Regional Piracicamirim (região Leste), Farmácia Regional 

Vila Sônia (região Norte), Farmácia CRAB Vila Sônia (região Norte) e Farmácia 

Escola Cecap (região Sul). 

Para dispensação destes medicamentos, deverá ser preenchido o 

impresso Controle de Medicamentos Distribuídos. Medicamentos fitoterápicos 

padronizados: Castanha da Índia, Creme de Calêndula, Hypericum perforatum, 

Passiflora, Xarope de Guaco. 

Programa de Combate ao Tabagismo: Exclusivo para pacientes cadastrados 

no Programa de Combate ao Tabagismo. Esse programa é desenvolvido em 

parceria com as instâncias federal, estadual e municipal, por meio do Instituto 

Nacional do Câncer (IncaA), DRS-X e SEMS. A DRS-X é responsável pelo 

repasse dos medicamentos para a distribuição ao município. Os profissionais, 

médicos e enfermeiros, cadastrados são treinados pelo Centro de Referência 

de Álcool, Tabaco e Outras Drogas (Cratod) para realização dos grupos. Os 

usuários somente podem fazer a retirada dos medicamentos após participação 

nos grupos. A dispensação destes medicamentos está disponível nas 

farmácias: Regional Caxambu (Sul), Regional Central (Centro), Regional 

Esplanada (Sul), Regional Jaraguá (Oeste), Regional Jardim São Paulo 

(Oeste), Regional Mario Dedini (Norte), CRAB Vila Sônia (Norte), Regional 

Piracicamirim (Leste), Regional Vila Cristina (Oeste), Regional Vila Fátima 

(Norte), Regional Vila Rezende (Centro), Regional Vila Sônia (Norte). 

Medicamento padronizado: Adesivo de nicotina, Goma de nicotina e Cloridrato 

de Bupropiona. 
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Programa de Dispensação de Insumos para Monitoramento Glicêmico: 
Exclusivo para pacientes cadastrados no Programa de Dispensação de 

Insumos para Monitoramento Glicêmico, nas farmácias. Entre os itens inclusos 

no programa, fornecidos ao paciente apenas na inclusão do programa estão 

um aparelho para medida de glicemia e um lancetador (caneta). Entre os itens 

dispensados nas farmácias municipais, conforme protocolo específico, estão as 

lancetas estéreis, as tiras reagentes e as seringas para aplicação de insulina.  

 Todas as farmácias regionais e descentralizadas do município estão 

autorizadas a realizar esta dispensação. 

Programa de Dispensação de Análogos de Insulina: Exclusivo para 

usuários Diabéticos do tipo 1 e Diabéticos do tipo LADA (Latent Autoimmune 

Diabetes of Adults), que possuam comprovação por meio de relatório de 

médico endocrinologista. Este programa tem por objetivo normatizar a 

dispensação de insulinas análogas no município, priorizando os diabéticos tipo 

1, uma vez que representam a população de diabéticos com maior risco de 

desenvolvimento de complicações graves, mediante a dificuldade do controle 

clínico e metabólico. Após o cadastro, o usuário passará a retirar a insulina 

análoga mensalmente, na Farmácia da Vila Rezende, mediante apresentação 

dos documentos necessários e de ficha de automonitorização glicêmica 

domiciliar preenchida, que é disponibilizada ao usuário no ato de seu cadastro. 
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Por fim, encontra-se em processo de implantação a Comissão de 

Farmácias e Terapêutica (CFT) do município, que será responsável pela 

escolha dos medicamentos a serem utilizados, estabelecendo a Remume 

(Relação Municipal de Medicamentos Essenciais), baseada na Relação 

Nacional de Medicamentos (Rename). Tal escolha deve contemplar as 

características epidemiológicas e econômicas do município, além de ser 

acompanhada de formulários terapêuticos. 

A CFT será estruturada através de regimento interno específico 

contendo: objetivo, composição (participantes), definição do coordenador e 

vice, atribuições e responsabilidades, periodicidade das reuniões, duração do 

mandato e formas de deliberação. 

Embora o coordenador da CFT deva ser farmacêutico, ela deverá ser 

composta por outros profissionais como: médicos, farmacêuticos, dentistas e 

outros (de acordo com o artigo 2º da resolução nº 449/06 do Conselho Federal 

de Farmácia). 

2.4.2.  Coordenadoria de Programas de Alimentação e Nutrição 

Desde 2006 a atenção à saúde alimentar e nutricional dos usuários do 

SUS de Piracicaba conta com a Coordenadoria de Programas de Alimentação 

e Nutrição (Cpan), que tem o papel de fazer diagnóstico da situação alimentar 

e nutricional da população. A partir dos seus dados, é possível saber como 

está à alimentação, a saúde e a nutrição da população que utiliza os serviços 

do SUS. 

A Cpan desenvolve ações com foco na educação nutricional a diversos 

públicos nas unidades de Atenção Básica e coordena os programas: 

Programas de Leite: tem o intuito de proporcionar atendimento e 

acompanhamento das famílias que são beneficiadas pelos Programas de Leite 

(Viva Leite, Leite em Pó, Fórmula de Soja e Fórmulas Infantis) desenvolvidos 

pela Cpan, por meio de ações de combate e prevenção a problemas 

associados à má nutrição/alimentação, desnutrição e outras carências 

nutricionais, bem como o acompanhamento das famílias beneficiárias para 
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identificar possíveis problemas e que possam comprometer a recuperação da 

criança/família. 

Programa “Piracicaba com Saúde: É hora de comer melhor”: tem por 

objetivo possibilitar a inserção de práticas de prevenção da obesidade infantil e 

promoção de hábitos de saúde e alimentação saudável nos serviços da SEMS, 

SME e Semdes (atualmente realizado na região Norte de Piracicaba). 

 Além destas ações, a Cpan, em parceria com o Naes, atua como polo 

capacitador dos profissionais da saúde da Atenção Básica e de serviços de 

apoio da SEMS. 

O acesso ao serviço ocorre a partir de encaminhamentos realizados 

pelas unidades de saúde de acordo com os critérios estabelecidos: 

• Dislipidemia (Colesterol Total ≥ 240 mg/dl ou Triglicérides ≥ 200 mg/dl); 

• Hiperuricemia (ácido úrico > 6%);  

• Hipertensão arterial; 

• Diabetes não insulino-dependente (Glicemia de jejum ≥126 mg/dl); 

• Adulto com obesidade: IMC entre 35 e 40 kg/m2;       

• Gestante de risco (obesidade, baixo peso, hipertensão arterial, diabetes 

sem insulinoterapia); 

• Crianças com baixo peso (percentil menor que 3); 

• Crianças < de 5 anos com obesidade: peso para Idade percentil acima de 

97;   

• Crianças > de 5 anos ou adolescentes com obesidade: percentil IMC para 

idade acima 97.  

Os atendimentos de nutrição de crianças ou adultos são realizados 

prioritariamente em grupo, mas conforme especificidade da demanda (diante 

da não adequação aos grupos oferecidos) o atendimento é individual. Entre os 

atendimentos oferecidos para adultos estão:  

• Grupo de reeducação alimentar para obesos (com ou sem fatores de 
risco associados - dislipidemia, hipertensão arterial, entre outros): tem 



           Prefeitura do Município de Piracicaba 
                          SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
                                                 Estado de São Paulo 
 

 

196 
 

por objetivo promover melhoria da saúde e qualidade de vida da população, 

inserindo conhecimentos sobre hábitos alimentares saudáveis. 

• Grupo de reeducação alimentar específico para diabéticos tipo 2: tem 

por objetivo promover melhoria da saúde, qualidade de vida e melhor 

controle da doença, inserindo conhecimentos sobre hábitos alimentares 

saudáveis.  

• Grupo de Retorno de Reeducação Alimentar (obesidade e diabetes): 
Todos os pacientes atendidos nesses dois grupos dão continuidade ao 

acompanhamento nutricional no grupo de retorno, que são grupos temáticos 

realizados mensalmente para discussão sobre alimentação saudável entre 

outros relacionados à saúde. 

• Consulta individual: Para os atendimentos individuais, as consultas e os 

retornos são agendados de acordo com cada caso. As consultas têm como 

objetivo atender aos pacientes que não se enquadram no atendimento em 

grupo, pois muitas vezes apresentam faixa etária não compatível com a dos 

grupos ou patologias específicas que necessitam atendimento 

individualizado.  

Gráfico 68 – Total de atendimentos realizados para adultos, 2012. 

Fonte: CPAN/SEMS/PMP 

11 27

116

624

0

100

200

300

400

500

600

700

Sem contato Recusa da vaga Faltas Atendimentos

Atendimentos de adultos em 2012



           Prefeitura do Município de Piracicaba 
                          SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
                                                 Estado de São Paulo 
 

 

197 
 

O gráfico 68 representa a soma de todos os atendimentos em adultos 

realizados em 2012, atendimentos em grupo, individuais e retornos. Vale 

ressaltar que dentre os atendimentos individuais estão contabilizadas as visitas 

domiciliares de pacientes que não são atendidos pelo PAD.  

Do total dos 478 encaminhamentos, 98 não estavam dentro dos critérios 

para encaminhamento mencionados anteriormente. Desses 98 pacientes, 52 % 

apresentavam obesidade mórbida.  

O tratamento da obesidade oferecido em grupo para crianças abrange a 

faixa etária de 7 a 10 anos e o de adolescente, de 11 a 14 anos. Fora desta 

faixa etária, os atendimentos são individuais. Em ambos os grupos é realizado 

orientação nutricional simultânea e, separadamente, com os respectivos pais 

ou responsáveis pela criança e/ou adolescente. Entre os atendimentos 

oferecidos para crianças, adolescentes e pais estão:  

• Grupo de reeducação alimentar para crianças e pais: tem por objetivo 

promover melhoria da saúde e qualidade de vida da população, inserindo 

conhecimentos sobre hábitos alimentares saudáveis. 

• Grupo de reeducação alimentar para adolescentes e pais: tem por 

objetivo promover melhoria da saúde e qualidade de vida da população, 

inserindo conhecimentos sobre hábitos alimentares saudáveis. 

• Atendimentos Individuais: Para os atendimentos individuais de crianças e 

adolescentes, as consultas e os retornos são agendados de acordo com 

cada caso. As consultas têm como objetivo atender aos pacientes que não 

se enquadram no atendimento em grupo, como citado anteriormente, pois 

muitas vezes apresentam faixa etária não compatível com a dos grupos ou 

patologias específicas que necessitam atendimento individualizado.  

O gráfico a seguir representa todos os atendimentos de crianças e 

adolescente realizados em 2012, entre atendimentos em grupo, individuais e os 

respectivos retornos. 
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Gráfico 69 – Total de atendimentos realizados para crianças, adolescentes e pais, 2012. 

Fonte: CPAN/SEMS/PMP 

Nos atendimentos em grupo estão contabilizados os atendimentos 

realizados com os pais/responsáveis das crianças e adolescentes.  

Diante da necessidade de melhorias nos serviços prestados, para o 

próximo quadriênio busca-se manter o desenvolvimento e monitoramento do 

Programa “Piracicaba com Saúde: É hora de comer melhor” na região Norte e 

estuda-se a possibilidade de ampliação da equipe executora através da 

contratação e capacitação de novos profissionais, visando sua extensão às 

regiões Leste, Oeste e Sul do município. Ainda quanto a este programa, 

objetiva-se realizar avaliação antropométrica semestral das crianças de 0 a 6 

anos matriculadas nas escolas municipais das regiões Norte, Sul, Oeste e 

Leste em parceria com a Saúde do Escolar (SME) e as unidades de Atenção 

Básica. 

Além dissoe, estuda-se também uma alternativa para promoção do 

atendimento adequado, de alta resolutividade, para os casos de obesidade da 

população do município (crianças, adolescentes e adultos), seja por parceria 

com universidades através de ambulatório-escola, terceirização ou mesmo 

estruturação de serviço próprio, em razão da tendência de crescimento em 

âmbito mundial dos casos de obesidade. Neste sentido, deve-se considerar o 

fator multifatorial da obesidade, bem como a importância na eficácia do 

tratamento de uma intervenção multidisciplinar. E ainda a carência no 
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município de setor ambulatorial especializado para atendimento de pacientes 

com obesidade mórbida que não desejam ou não atende aos critérios para 

cirurgia bariátrica e que atualmente não recebem atendimento necessário. 

2.5. ATENÇÃO NOS SERVIÇOS DE URGÊNCIAS 

 A Rede de Atenção a Urgência e Emergência do município de 

Piracicaba conta com uma estrutura completa, possui todos os componentes: 

pré-hospitalar fixo; pré-hospitalar móvel; hospitalar; pós-hospitalar. Desta 

forma, o modelo vigente em Piracicaba busca prestar a assistência necessária 

seguindo as diretrizes do SUS com base na estruturação das redes de 

atenção, dentro de perspectivas de garantia de acesso e qualidade 

assistencial. 

Pré-Hospitalar Fixo 

Na atenção pré-hospitalar (APH) fixo, o município conta com as 

unidades de saúde UBS, PSF, CRAB e com as unidades de urgência e 

emergência (UPAs). 

Considerando que dos componentes citados acima, a rede primária foi 

descrita no item Atenção Primária em Saúde, serão abordadas aqui as cino 

UPAs municipais: UPA Porte II Nestor Longato (UPA Vila Sônia) – Região 

Norte; UPA Alfredo Castro Neves Porte I (UPA Vila Rezende) – Região Centro; 

UPA Porte III Frei Sigrist (UPA Vila Cristina) – Região Oeste; UPA Porte III 

Fortunato Losso Neto (UPA Piracicamirim) – Região Leste e a Central de 

Ortopedia e Traumatologia (COT) – Região Leste. 

Todas essas unidades de pronto atendimento têm funcionamento 24 

horas e seguem o sistema de avaliação e classificação de risco por cores, 

realizando a priorização necessária aos atendimentos das urgências e 

emergências. Todas apresentam em seu quadro funcional equipe médica 

clínica e de enfermagem, além da equipe de apoio administrativo. As regiões 

Leste, Oeste e Norte apresentam ainda pediatras em seu quadro médico.. 
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 Cabe destacar que a COT24 (Pronto Socorro Especializado Porte III) é 

um diferencial do município. Criada para garantir o atendimento ortopédico 

imediato para o usuário do SUS, atende usuários da cidade e da microrregião. 

Sempre que necessário, a COT faz o encaminhamento dos pacientes para 

avaliações hospitalares, cirurgias e atendimentos específicos em ortopedia. 

Gráfico 70 – Série histórica do atendimento médico nas unidades de Urgência e 
Emergência em Piracicaba, Período: 2004 a 2012. 

Fonte: SAC/SEMS/PMP. 

Observa-se que em 2012 os registros do número de atendimentos 

realizados nestas unidades (UPAs e COT), indicam um aumento de 12% em 

relação ao ano de 2004, uma vez que a quantidade de atendimentos passou de 

445.677 em 2004 para 493.629 em 2012, representando um acréscimo médio 

de 148 atendimentos por dia, mantendo-se média anual de 446.920 

atendimentos. 

Esse aumento foi repercutido em todas as UPA, sendo mais expressivo 

nas da Região Oeste (UPA Vila Cristina) e da Região Leste (UPA 

Piracicamirim). Na UPA da Região Oeste, a média diária de atendimentos foi 

de 396, totalizando 144.471 atendimentos em 2012, superando em 25% o 

número de atendimentos registrados em 2004 (115.161), quando a média era 

de 315 atendimentos por dia. O segundo maior crescimento foi registrado na 

UPA da Região Leste com média de 395 atendimentos diários, somando-se 

                                                                 
24  Ainda não possui este credenciamento, não recebendo recursos de financiamento, sendo seu 
custeio municipal. 
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120.356 atendimentos em 2012, superando em 13% os registrados em 2004 

(106.054). 

As demais UPAs também registraram aumento no número de 

atendimentos, sendo 3% na Região Norte, 7% na Região Centro e 5% na COT. 

A avaliação dos dados registrados sugere que a elevação em número de 

atendimentos nas UPAs pode não possuir relação direta com aumento no 

número de casos de emergência. Uma vez que a análise da classificação de 

risco dos atendimentos possibilita identificar que, em média, mais de 90% dos 

casos atendidos nas UPAs não são casos de urgência e emergência.  

Tais casos classificam-se como azul (inalação, injeção, procedimentos 

de enfermagem, curativos, necessidade de passar sonda) e verde (abcessos, 

acidentes leves sem sutura, falta de ar, quadros dolorosos, lesões em pele de 

inicio recente, mal-estar, tosse, entre outros). Procedimentos estes que podem 

ser realizados nas unidades da Atenção Básica, mas que, no entanto, em 

função de diversas variáveis não são realizados. Como causas prováveis 

elencam-se: o funcionamento por agenda médica fechada na Atenção Básica; 

a cultura imediatista da população (na busca do alívio da dor ou do 

desconforto); a questão territorial de proximidade da unidade de urgência; e a 

qualidade do atendimento oferecido nas unidades de pronto atendimento.  

Diante deste cenário, a queda do número de atendimentos registrada 

nos anos de 2008, 2009 e 2010, tem como provável causa associada às 

implantações das unidades do PSF no município (ocorridas no mesmo 

período). Já a elevação ocorrida em 2011, pode estar relacionada à redução no 

número de profissionais médicos desencadeada pelos pedidos de 

desligamentos, bem como pela dificuldade de reposição destes cargos. 

Assim, no município evidencia-se a presença de uma tendência, que 

ocorre em âmbito nacional de sobrecarga dos serviços de urgência com 

volumoso fluxo de usuários com casos de menor complexidade, que poderiam 

ser atendidos nos níveis básicos de atenção à saúde. A inversão deste modelo 

será um dos maiores desafios para o próximo quadriênio, senão o maior. 
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Pré-hospitalar Móvel – SAMU 192 

 A atenção pré-hospitalar (APH) móvel é realizada pelo Serviço de 

Atendimento Móvel de Urgência 192 (Samu 192), no nível de APH Primário e 

APH Secundário.  

Embora em funcionamento desde 2004, foi em 2008 que o município 

firmou a parceria com o governo estadual e aderiu ao programa do governo 

federal definido pela Portaria 2048/2002 do Ministério da Saúde, criando-se 

assim o serviço Samu-192 com a finalidade de prestar o socorro à população 

em casos de urgência, dando início aà atenção e estabilização do paciente sob 

agravo antes do seu direcionamento ao componente pré-hospitalar ou 

hospitalar fixo.   

O Samu “Dr. Luiz Henrique Fernandes da Silva” conta com uma Central 

de Regulação Médica composta por uma equipe central (médico regulador, 

telefonistas de atendimento regulador médico e rádio operador) e sete 

unidades de intervenção para realização do socorro na cena do evento.  

As unidades de intervenção dividem-se em unidades de suporte 

avançado e unidades de suporte básico. Ao todo são duas viaturas de suporte 

avançado (uma ativa e uma reserva) e 12 viaturas de suporte básico, sendo 

seis ativas (uma para cada 60 mil ou 70mil habitantes) e seis viaturas 

reservas25. 

São consideradas unidades de suporte avançado as ambulâncias UTI, 

que estão equipadas com desfibrilador e respirador e são tripuladas por 

condutor (habilitado em suporte básico de vida e APH básico), enfermeiro e 

médicos especializados em suporte avançado de vida. As chamadas unidades 

de suporte básico são as ambulâncias equipadas somente com o desfibrilador 

externo automático (DEA) e tripuladas por condutor e técnico de enfermagem, 

ambos especializados em suporte básico de vida e APH básico. 

                                                                 
25  São denominadas viaturas reservas as que não possuem a equipe tripulante para 
funcionamento. 
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A central de regulação médica é o “cérebro” do Samu, pois busca 

garantir o objetivo ético dos serviços de saúde, zelando pela qualidade, 

segurança e evitando o uso inadequado que dilapida os recursos púbicos.  

No plano pragmático, a regulação médica é o instrumento que amplia a 

justiça e garante aos usuários o direito de acesso ao serviço. Nesta 

perspectiva, o dever moral de ser equitativo é muito importante para o médico 

encarregado da regulação, já que este deve ser amparado por protocolos 

clínicos, classificar e estratificar as demandas por grau de prioridade e 

necessidade.  

No APH Primário, o Samu 192 realiza o atendimento às solicitações de 

urgências graves originadas em domicílios, vias públicas, logradouros públicos 

ou privados. Enquanto que no APH Secundário, o atendimento é acionado 

pelos serviços médicos dos PSF, da UPA 24hs, Hospitais, entre outros 

estabelecimentos de saúde. Nesse último caso, a vítima já está sendo 

assistida, porém o local está com necessidade de um recurso inexistente ou 

esgotado (leitos, especialistas, tecnologias). Para certas doenças como parada 

cardíaca, infarto, derrame e ferimentos por arma de fogo ou politraumas, o 

atendimento rápido pode reduzir significativamente os óbitos, o tempo de 

internação hospitalar, bem como as sequelas decorrentes da demora no 

atendimento médico. Isso justifica sua importância. 

Gráfico 71 – Série histórica do total de atendimentos realizados pelo SAMU 192, Período 
de 2008 a 2012. 

Fonte: SAMU/SEMS/PMP. 
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O gráfico acima demonstra que só em 2012 as equipes do Samu – 192 

realizaram mais de 35 mil atendimentos, número 8,7% maior do que o 

registrado no ano 2008, sendo a média anual superior a 29 mil atendimentos. 

 Em 2012, foram realizados 23.228 atendimentos pré-hospitalares (APH) 

primários, com variação de 44,24% em relação ao ano de 2008 (16.104), um 

aumento superior a 7.000 casos se comparado a 2008.  

A análise do total de registros no APH primário no período de 2008 a 

2012 indica que a demanda atendida corresponde a quadros clínicos (63%), 

traumas (24%), ginecológicos (6%), psiquiátricos (5%) e pediátricos (1%). 

No comparativo do total de atendimentos realizados nos anos de 2008 e 

2012, observa-se redução no número de atendimentos clínicos que passaram 

de 66% em 2008 (10.549) para 57% em 2012 (13.299). Outra redução, embora 

menos expressiva, ocorreu no atendimento a quadros psiquiátricos, que era 5% 

(857) em 2008 e foi de 4% (869) em 2012.  

Gráfico 72 – Comparativo do total de atendimentos APH Primário realizados pelo SAMU 
192, Período de 2008 a 2012. 

Fonte: SAMU/SEMS/PMP. 

Já nos quadros com trauma nota-se elevação, de 20% (3.301) em 2008 

para 32% (7.432) em 2012. Os atendimentos de casos de pediatria também 

subiram de 1% (231) em 201026 para 2% (457) no ano de 2012. 

                                                                 
26 Os atendimentos de pediatria pela equipe do SAMU iniciaram em 2010. 
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Gráfico 73 – Comparativo dos atendimentos APH Secundário realizados pelo SAMU 192, 
Período de 2008 a 2012. 

Fonte: SAMU/SEMS/PMP. 

Já o perfil da demanda no APH secundário sinaliza que 64% dos 

transportes realizados relacionaram-se a internações hospitalares, 33% a 

transporte entre unidades de saúde, 3% alta e retorno à residência e 1% a 

outros transportes. No APH secundário houve variação negativa de 17%, foram 

12.126 atendimentos em 2012 e 14.630 em 2008, no comparativo houve uma 

redução de 2.504 casos. 

Samu Regional 

Diante do empenho e incentivo  para construção da rede de Urgência e 

Emergência, tanto do Estado de São Paulo quanto da União por meio do 

Ministério da Saúde e suas portarias, as redes regionais tornam-se boas 

ferramentas, necessárias e inevitáveis dentro da economia de escala para 

garantir os princípios de equidade e integralidade do SUS. 

Nessa perspectiva, para o quadriênio 2014-2017 está em estudo a 

implantação do Samu Regional na microrregião de Piracicaba, sendo 

Piracicaba o município sede. A implantação do Samu Regional para o 

município é importante, pois se transforma no pré-requisito para o município 

buscar verbas de custeio aos outros componentes da rede de urgência (REU) 

como, por exemplo, para UPAs, Complexo Regulador e Pronto Socorro 

Hospitalar. 
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Hospitalar 

 Em relação à Atenção Hospitalar, o município tem contrato de prestação 

de serviços de média e alta complexidade com dois hospitais terciários locais: 

Hospital da Santa Casa de Misericórdia de Piracicaba e Hospital Fornecedores 

de Cana. Na baixa e média complexidade conta com Hospital Dia (AME), do 

governo estadual. E, para 2014, irá contar com o novo Hospital Regional. 

 Por meio da contratualização com os hospitais locais de alta 

complexidade, anualmente, o município garante o aumento no número de 

internações, consultas, cirurgias e outros procedimentos médicos para usuários 

do SUS.  

O município tem efetuado investimentos consideráveis na compra de 

serviços de atenção hospitalar. Em 2010 foram destinados R$ 45 milhões, em 

2011 foram R$ 56 milhões, em 2012 o investimento foi de R$ 69 milhões 

nesses hospitais e, em 2013, o investimento foi superior a R$ 88 milhões. 

Em nível microrregional, a rede hospitalar é completada pelos hospitais 

de pequeno porte dos municípios de Capivari, Charqueada, Rio das Pedras e 

São Pedro. A análise da ocupação geral destes sinaliza um contraste nas taxas 

de ocupação entre os dois hospitais terciários e os hospitais de pequeno porte 

da região. Os terciários apresentam taxa elevada de ocupação, de 80 a 95%, 

enquanto os pequeno porte estão subutilizados, com 20 a 40% de taxa de 

ocupação. Isso indica a necessidade, para o próximo quadriênio, de análise 

para readequação deste cenário para melhorias no acesso e nos serviços 

prestados aos usuários SUS. 

Tabela 70 – Hospitais Gerais localizados em Piracicaba 
Hospital Bairro Região  

Clínica Dia Alto Centro 

Hospital Dia (AME) Higienópolis Sul 

Hospital dos Fornecedores de Cana de Piracicaba Vila Rezende Centro 

Hospital Independência Alto Centro 

Hospital Santa Casa de Misericórdia Higienópolis Sul 
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Hospital Santa Isabel Higienópolis Sul 

Hospital UNIMED Morumbi Leste 
Fonte: CNES, 2013. 

Hospital Público Regional do Município de Piracicaba 

Em parceria com os governos estadual e federal, encontra-se em fase 

final de construção o Hospital Regional do Município de Piracicaba que terá 

perfil assistencial de média e alta complexidade. 

Em fase final de construção, com previsão de iniciar as atividades no 

segundo semestre de 2014, o hospital foi formatado para atendimento inicial de 

11 municípios da microrregião de Piracicaba, com uma população de 532.227 

habitantes. Tem a possibilidade de dobrar o número de leitos havendo 

necessidade (no caso do atendimento ser estendido para os municípios do 

Aglomerado Urbano de Piracicaba, com a cobertura passando para 22 

municípios com uma população de 1 milhão de habitantes.). 

A estrutura conta com 18,7 mil m2 de área construída, ofertará 126 

leitos, podendo promover até 2.000 cirurgias de média e alta complexidade ao 

mês. A unidade contará com completa infraestrutura com centros cirúrgicos 

(oito salas cirúrgicas, dez leitos de repouso, com controle eletrônico de 

ambientes e monitoramento digital), centros diagnósticos (equipamentos de 

radiologia, tomografia, ressonância magnética, ultrassonografia, laboratórios de 

análises, entre outros), unidades de terapia intensiva (UTI) e setor 

administrativo/apoio.  

Tal investimento associa-se à preocupação do município com o 

crescimento da população idosa, que demanda maiores cuidados hospitalares 

e, geralmente, apresentam maior frequência e taxa de permanência em 

internações. Por este motivo, estão previstos 20 leitos de UTI para atenção aos 

casos de alta complexidade e dez leitos de UTI intermediários. 
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O projeto contempla ainda um novo Hospital Dia com três salas 

cirúrgicas, nove leitos de recuperação (pós-anestésico) e capacidade para 

realizar de 600 a 700 cirurgias por mês. 

Baixa e Média Complexidade - Hospital Dia (AME) 

 Piracicaba foi uma das cidades do interior escolhida pelo governo do 

Estado para implantar o Hospital Dia ou Ambulatório Médico de Especialidades 

(AME), criado para melhorar o tempo de resposta do sistema de saúde, 

atendendo as chamadas cirurgias eletivas agendadas e não urgentes, em que 

o paciente passa pelo procedimento e recebe alta no mesmo dia.  

Com três centros cirúrgicos, 12 leitos de repouso e/ou observação 

(masculino, feminino e infantil), o hospital atende, em média, 500 cirurgias por 

mês nas áreas de otorrinolaringologia (ouvido, nariz e garganta), dermatologia, 

oftalmologia e ortopedia e oferta 2.000 consultas por mês. Em 2011, foram 

realizadas 23.072 consultas ambulatoriais, média de 1.922 consultas por mês. 

Em Piracicaba há quatro anos, apresenta uma excelente avaliação por 

parte dos pacientes. Seu funcionamento é fruto da parceria da SEMS com a 

Secretaria Estadual de Saúde e a Unicamp. 

Tais ações e implantações demonstram o interesse e empenho do 

município, em parceria com os governos do Estado e Federal, para ampliação 

do atendimento hospitalar de média e alta complexidade para Piracicaba e 

região.  

Ainda nesta perspectiva, para o quadriênio 2014-2017 objetiva-se 

alicerçar a APH Fixa (CRAB, PSF e UBS), que são a porta de entrada no 

sistema, ampliando as condições destas unidades de exercerem a função de 

referência para o usuário, acolhendo-o nos momentos de urgência. Para tanto, 

objetiva-se a consolidação e integração da rede básica por meio de 

capacitações em regulação médica de urgências e em suporte básico de vida 

para as equipes da Atenção Básica, elaboração de protocolos conjuntos para 

as principais urgências para garantia de fluxo livre por meio do modelo de 

Referência e Contra-Referência. 
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Pós-hospitalar 

A atenção pós-hospitalar é composta pelo Programa de Atendimento 

Domiciliar (PAD) e também pelas unidades de Atenção Básica (UBS, CRAB, 

PSF), ambulatórios de especialidades, clínicas de reabilitação e fisioterapia. 

A inter-relação destes serviços é dinâmica, no entanto, mais uma vez 

por já terem sido descritos como parte da rede em atenção as unidades de 

atenção primária e os serviços ambulatoriais especializados não serão 

detalhados aqui. Para tanto, serão explicitados a seguir o funcionamento dos 

serviços PAD e fisioterapia. 

Programa de Atenção Domiciliar – PAD 

Em funcionamento no município desde 1996, o Programa de Assistência 

Domiciliar (PAD) é uma atividade complementar à rede de atenção à saúde 

que objetiva levar assistência médica, de enfermagem, fisioterapêutica, 

nutricional e social a pessoas acamadas, impossibilitadas de se locomover até 

os postos e serviços de saúde, podendo ser estes portadores de doenças 

crônicas e/ou traumática. O programa tem como objetivos:  

• Prestar assistência domiciliar diferenciada com qualidade técnica e 

humanizada por meio de equipe multiprofissional;  

• Controlar e estabilizar o quadro clínico do paciente, evitando 

reinternações e reduzindo o número de internações hospitalares;  

• Treinar familiares e/ou cuidadores para atenção e cuidados necessários 

ao paciente acamado, buscando estabelecer o comprometimento familiar 

nestes cuidados, aumentando o grau de informação e educação intradomicílio;  

• Estimular o paciente para uma rápida recuperação, minimizando o 

sofrimento de pacientes e familiares diante deste processo. 

O PAD realiza 200 procedimentos médicos por mês e cerca de 2.300 de 

enfermagem. Para participar do programa, o paciente deve ser morador do 

município, apresentar dificuldade de locomoção para acesso aos serviços de 
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saúde, ter responsável/cuidador no domicílio e encaminhamento médico para o 

programa. 

Durante esses 17 anos, o PAD atendeu 3.210 pacientes. Em agosto de 

2013, permaneciam em atendimento 150 usuários, sendo 18,53% com idade 

igual ou inferior a 59 anos e 81,47% idosos. Dentre os idosos, 11,11% estão na 

faixa etária de 60 a 69 anos; 24,08% entre 70 e 79 anos; 30,55% entre 80 e 89 

anos e 15,73% tem idade igual ou superior a 90 anos. 

 
Gráfico 74 – Perfil da população atendida pelo PAD por faixa etária, Período: Agosto de 
2013. 

  Fonte: PAD/PMP. 

Entre as patologias de maior prevalência estão os acidentes vasculares 

encefálicos (AVC), Mal de Alzheimer, câncer em fase terminal, fratura de 

fêmur, trauma raquimedular e politraumatismo, sendo que 91,67% possuem 

incapacidade severa. Destas, os AVCs associados e as fraturas de fêmur, 

associadas a outros quadros patológicos correspondem, respectivamente, a 

38% e 10% do total de atendidos. 

Com equipe composta por enfermeiro, médicos, fisioterapeutas, 

nutricionista, assistente social, técnicos de enfermagem e apoio administrativo, 

o PAD funciona com a retaguarda de todos os serviços municipais. Conta ainda 

com o apoio matricial em odontologia, além da retaguarda hospitalar dos 

hospitais conveniados ao SUS: Santa Casa e HFC. 

O PAD efetua todos os registros referentes ao paciente, desde sua 

admissão ao programa, até sua alta ou óbito. Esses dados compõem o 

prontuário juntamente com os demais impressos necessários para o registro de 
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todo o histórico do paciente. Além do prontuário que fica guardado na sede do 

PAD, existe o prontuário domiciliar, que fica na residência do paciente e que 

contém as mesmas informações, registrado em papel autocopiativo.  

Importante ressaltar que a cobertura dos acamados nas áreas atendidas 

por unidades de PSF é de responsabilidade dessas unidades, sendo o PAD 

responsável pelo atendimento fisioterapêutico destes pacientes. Desta forma, 

no território do PSF as próprias unidades prestam este tipo de atenção e 

cuidado por meio de visitas domiciliares realizadas por suas equipes.  

Para o próximo quadriênio, objetiva-se a ampliação das equipes. Iniciou-

se em 2013 o processo de solicitação de cadastro e habilitação do programa, 

pelo Serviço de Atenção Domiciliar (SAD), de duas equipes multiprofissionais 

de atenção domiciliar (Emad – Tipo 2) e uma equipe multiprofissional de apoio 

(Emap) junto ao Ministério da Saúde. Desta forma, o município poderá ter 

melhorias nos recursos e serviços prestados a partir dos incentivos para o seu 

funcionamento, conforme Portaria nº 963 de 27/05/2013 e Portaria nº 1505 de 

24/07/2013. 

 
Clínica de Reabilitação e Fisioterapia 
  

Criado em 1988, o serviço de fisioterapia do município recebeu nova 

sede em 2012. Com a inauguração da Central de Fisioterapia “Dr. João José 

Corrêa”, houve ampliação da infraestrutura da rede municipal, refletindo na 

oferta de mais serviços fisioterápicos, proporcionando melhorias para o 

atendimento e acesso aos usuários (localizada próxima a um dos terminais de 

transportes da cidade).  

Construída com total acessibilidade aos portadores de necessidades 

especiais, possui elevador para facilitar o acesso ao pavimento superior. É 

equipada com consultórios e salas para atendimentos específicos de avaliação, 

fisioterapia em grupo, atendimento familiar, cinesioterapia, 

eletrotermofototerapia, bicicletas ergométricas e esteiras. A central conta com 

piscina coberta e aquecida para hidroterapia destinada também a pacientes em 

recuperação neurológica e amputados. Oferece ainda terapia em grupo e 

atividades como lian gong”. 
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A média de procura por atendimentos na central é de 60 usuários por 

dia, com média mensal aproximada de 2.000 atendimentos. Alguns destes 

usuários são encaminhados para as clínicas conveniadas àa SEMS. 

Diariamente são avaliados novos casos, com oferta de 10 a 12 vagas por dia, 

sendo a média diária de atendimentos de 202 usuários por dia. Em 2012, foram 

realizados 23.233 atendimentos, 1.864 atendimentos a mais que no ano de 

2011 (21.369).  

Entre os usuários atendidos em 2013, 80% são oriundos da Região Sul 

e Leste, por residirem ou trabalharem nestas regiões, sendo 20% dos usuários 

das Regiões Centro, Oeste e Norte. Há predomínio de usuários com idade 

superior a 40 anos. 

Os atendimentos fisioterapêuticos realizados são direcionados às 

patologias ortopédicas, posturais, reumatológicas, ocupacionais, 

traumatológicas, alterações musculoesqueléticas e pós-operatórios. De modo 

geral, a demanda dos atendimentos refere-se: 30% às patologias de coluna, 

30% às tendinopatias, 20% às reumatologias e 20% aos pós-operatórios. 

Dentre as patologias mais comuns estão:  

• Patologias da coluna (lombalgia, lombociatalgia, hérnias de discos, 

espondilolistese, escolioses, cifose e pós-operatório da coluna);  

• Ocupacionais e alterações musculoesqueléticas (bursites, epicondilites, 

tendinopatias, síndrome do túnel do carpo, dedo em gatilho, esporão de 

calcâneo, fascite plantar, entre outras); 

• Reumatológicas (osteoartrose de joelhos, coluna, artrite reumatoide, 

espondilite anquilosante, fibromialgia, Lúpus Eritematoso); 

• Pós-operatórios (prótese de joelho, coluna, osteossínteses, artrodeses, 

menisco, ligamentos cruzado anterior, artroplastia, fêmur, entre outras); 

• Fraturas (diversas, como: clavícula, fêmur, tíbia, úmero, coluna, tornozelo, 

pé, mão, rádio, joelho). 
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A Central de Fisioterapia possui equipe composta por técnicas de 

enfermagem (pré-avaliação dos pacientes), fisioterapeutas e estagiário. As 

vagas de estágio são viabilizadas a partir de parceria firmada com a 

Universidade Metodista de Piracicaba (Unimep), junto ao curso de fisioterapia 

para realização do estágio supervisionado em saúde coletiva. 

Até setembro de 2013, entre atendimentos individualizados, em dupla ou 

em grupo, estão em atendimento na terapia aquática 70 pessoas. Em relação 

aos usuários da hidroterapia aquática, as patologias mais comuns são acidente 

vascular encefálico, politraumatizados, doenças reumáticas, escleroses, 

paralisia infantil, amputados, pós-operatório de coluna e joelho.  

A central atende usuários de Piracicaba e microrregião, sendo seu 

acesso iniciado a partir do encaminhamento médico. Não há demanda 

reprimida para atendimento, pois as clínicas conveniadas prestam atendimento 

a todas as patologias e idades.  

Comissão de Controle de Infecção Institucional  

 Criada em 2008, a partir da portaria nº 04/2008, com base na Lei nº 

9.431 de 06/01/1997 (Portaria nº 2.616 de 12/05/1998 de MS e Resolução da 

Diretoria Colegiada da Agência Nacional de Vigilância Sanitária – RDC nº 48 

de 2/06/2000), a Comissão de Controle de Infecção Institucional (CCII) tem por 

finalidade coordenar as ações relativas à elaboração, implantação e avaliação 

do Programa de Controle de Infecções (PCI) do município de Piracicaba.  

Desta forma, a CCII tem por objetivo promover a adoção de medidas 

estratégicas para reduzir, ao máximo possível, a incidência e a gravidade das 

infecções na rede municipal de saúde de Piracicaba. Mantém em sua 

composição mínima membros consultores dos serviços médicos, enfermagem, 

farmácia, laboratório de microbiologia e administração. 

 A atuação da CCII abrange as unidades de:  

• Atendimento de alta complexidade: CedicC, CEO, CESM, COT e UPAs; 

• Atendimento: PAD, PSF, UBS, Samu, CEM e Clínica de Olhos; 
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• Apoio: Policlínica (broncoscopia, endoscopia), Farmácia, Central de 

Materiais e Esterilização, Lavanderia, Radiologia, Manutenção e Segurança, 

Serviço de Limpeza (Higienização), Laboratório. 

A CCII tem papel importante no incentivo às boas práticas nas unidades 

de saúde, bem como na educação permanentes destes profissionais, a partir 

de treinamentos e capacitações, que visam ao aprimoramento e 

aperfeiçoamento dos conhecimentos técnicos científicos, habilidade e atitude 

perante o controle e prevenção das doenças infectocontagiosas. 

A CCII realiza mensalmente reunião para acompanhamento do 

andamento da rotina das unidades de saúde, controle da desinfecção e 

esterilização dos materiais e do fluxo das roupas usadas nas UPAs e também 

sobre a construção de unidades e reformas conforme RDC nº 50. Esta RDC 

dispõe sobre o regulamento técnico para planejamento, programação, 

elaboração e avaliação de projetos físicos de estabelecimentos assistenciais de 

saúde. 
 

2.6. REGULAÇÃO E CONTROLE DO SISTEMA DE SAÚDE  

 
Um Complexo Regulador é composto por uma ou mais Centrais de 

Regulação que podem ser: Central de Regulação de Urgência, Central de 

Regulação de Internações, Central de Regulação Ambulatorial, Central de 

Regulação de Exames de Alta Complexidade. 

O desenho do Complexo Regulador Municipal de Piracicaba, com 

característica microrregional de Porte 2, por motivos históricos e econômicos 

esta configurado em: 

•  Central Regulação Médica 192 - Samu – APH primário; 

•  Central de Regulação Vagas para Internações de Urgência – APH 

secundário- CRVIU; 

•  Central de Internações Eletivas e de Exames e procedimentos  de Alta 

Complexidade – SAC; 
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•  Central de Relacionamento com o Usuário SUS - Centrus. 

As duas primeiras funcionam no mesmo local e regulam a demanda de 

urgência, pré-hospitalar e interunidades de Saúde, dentro da rede 

microrregional. As outras duas, SAC e Centrus, funcionam em locais distintos e 

regulam os casos eletivos.  

Está em fase inicial de funcionamento a ferramenta para Regulação das 

urgências, Plataforma Cross, sistema criado por iniciativa do governo estadual 

do Estado de São Paulo. Esse sistema vem ao encontro do interesse de 

promover interação da Regulação das Urgências com as outras duas centrais, 

permitindo agendar consultas de urgência com especialistas e exames de alta 

complexidade (US, endoscopia e CT) para pacientes com urgência nas UPAs.   

Figura 8 – Fluxo de Regulação 

 
Central de Vagas Municipal 

 
Há 10 anos, o município conta com uma Central de Vagas Municipal que 

realiza a regulação dos leitos para internação de urgência dos usuários do SUS 

de Piracicaba e da microrregião. A criação deste serviço objetivou estabelecer 

na urgência um fluxo de regulação que possibilitasse resguardar e garantir ao 

usuário SUS os princípios de regionalização, equidade e hierarquização do 

sistema de urgência, minimizando as filas de espera nas UPAs, hospitais 

primários e salas de emergências dos dois hospitais terciários do colegiado de 

piracicaba. Esse serviço foi pactuado com os gestores municipais, hospitais e 
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DRS-X, e para tanto adotou-se como critérios de priorização de vagas a 

classificação de risco. 

Com base nesta pactuação, a Central de Vagas Municipal tornou-se a 

porta de entrada de pacientes do município e da microrregião, por fax e/ou 

telefone. 

Complexo Regulador Regional 
 

Em março de 2013, Piracicaba iniciou a adesão à criação do Complexo 

Regulador Regional, em parceria com a DRS-X, com base na Portaria Nº 

1.792/2012 do Ministério da Saúde, que institui incentivo financeiro para a 

implantação do processo de regulação estabelecido na Portaria MS/GM nº 

1559 de 01/08/2008, que institui a Política Nacional de Regulação do SUS. 

Desta forma, deu-se início às articulações para a organização da rede em 

níveis regulatórios e hierarquizados em: Complexos de Regulação Municipal, 

Complexo Regulador Microrregional, Complexo Regulador Regional e 

Complexo Regulador Estadual. 

Tal articulação vislumbra o alcance de melhorias na integração entre a 

rede microrregional com a rede estadual. 

Está em fase de estudo a implantação do projeto Complexo Regulador 

Microrregional Piracicaba e enquanto não se define a origem dos recursos, a 

implantação do Complexo de Regulação será realizada em fases. 

Fase I: Nesta fase, terá início de maneira parcial o Módulo de Regulação das 

Urgências. Abaixo se ilustra o novo desenho novo da Rede Microrregional. 
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Desta forma, será realizada a regulação por meio da Plataforma Cross 

das urgências vermelhas, ou seja, as originadas do Samu 192 (APH primário) e 

as originadas dos serviços de Saúde da Microrregião (APH secundário).  

Cabe destacar por definição que as urgências vermelhas são as 

urgências com risco de morte ou de perda funcional e que necessitam para sua 

resolução de recursos só disponíveis em serviço hospitalar, de acordo com a 

rede de serviços de saúde microrregional.  

Etapas da Regulação de Urgência 

Ι. Urgências Vermelhas do APH Primário - Passos: 

• A Solicitação de Ajuda – Socorro é efetuada ao 192 , Regulação Medica 

executa o envio de Unidade de Intervenção Móvel que efetua a 

estabilização e transporte seguro para um dos hospitais da rede. Outra 

via possível de entrada no hospital será por demanda espontânea; 

• Serviço de Urgência do hospital recebe o caso e solicita o recurso 

(internação ou transferência) por meio da Plataforma Cross; 
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• A Central de Regulação de Vagas para Internação de Urgência 

Microrregional, notificada pelo hospital via telefone, avalia o caso pela 

Plataforma Cross e de acordo com a disponibilidade de recursos para a 

completa resolução da urgência pode: 

1. Autorizar internação – fornecendo a senha caso o recurso 

necessário existe no hospital. 

2. Encaminhar para outro hospital da microrregião se não há o 

recurso necessário na unidade  

3. Encaminhar a solicitação para a RRAS via Plataforma Cross se 

não há recursos disponíveis na microrregião. Após enviar o caso, avisar a 

RRAS por telefone.    

ΙΙ. Urgências Vermelhas do APH Secundário - Passos: 

1. Solicitação de Vagas – origem UPAs, hospitais da microrregião e RRAS, 

por meio da Plataforma Cross,  comunicando a inclusão via Telefone a 

CRVIU ( 19 3437-2712).  

2. A Central de Regulação de Vagas para Internação de Urgência 

Microrregional regula os casos e de acordo com as grades de recursos 

disponíveis em nossa rede pode ter como resposta: 

a. Existindo a vaga e o recurso, deve autorizar a internação – 

fornecendo a senha e comunicando o hospital receptor. O contato 

telefônico do médico solicitante com o medico receptor antes do 

transporte do paciente é obrigatório (Resolução CFM) 

b. Não existindo a vaga ou na falta de recurso, o medico regulador da 

CRVIU deve colocar o paciente no melhor local disponível no 

momento, utilizando se necessário o critério de vaga zero. Esse só 

poderá ser utilizado, nos casos da microrregião, e respeitando os 

protocolos pactuados entre a nossa central e os hospitais da cidade. 

Em seguida, o hospital que receber o paciente em condição de vaga 

zero deve solicitar imediatamente a vaga via portal Cross à RASS. 
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Em nenhuma hipótese será realizada vaga zero para pacientes fora 

da microrregião, na aplicação desse critério controverso deve haver 

respeito absoluto às referencias da rede. 

c. Na impossibilidade física de vaga zero ou se a transferência for de 

um recurso para outro igual (exemplo entre serviço de urgência dos 

hospitais da microrregião) consideraremos o caso resolvido 

provisoriamente com recursos locais até surgir à vaga pela CRVIU, 

pela RRAS, ou pela Cross Estadual. Essas centrais de regulação 

devem continuar a procura do recurso e para isso a unidade 

solicitante precisa atualizar diariamente a solicitação via Plataforma 

Cross ou Fax. 

d. Toda solicitação de vagas ou recursos de urgências fora da 

microrregião partindo da RASS ou da Cross, seja pela plataforma ou 

por fax precisam ser realizadas por meio da Central de Regulação de 

Vagas para Internação de Urgência Microrregional. Esta norma já 

existia com a Cross e permanece com a volta aguardada da RRAS 

na rede de Regulação. 

ΙΙΙ. Outras urgências da rede não classificadas como vermelha 

Enquanto não se obtém os recursos necessários, equipamentos e 

recursos humanos para implantação do Sistema Cross em sua totalidade, o 

município optou por manter a regulação dos mais de 120 pedidos de vagas de 

leito de urgência, oriundos das UPAs e da microrregião, nos moldes anteriores, 

ou seja, por meio de comunicação via fax e telefone. 

Serviço de Avaliação e Controle – SAC  

 O Serviço de Avaliação e Controle (SAC) do município tem o papel de 

identificar e auditar as inconformidades nos processos de assistência hospitalar 

e ambulatorial dos prestadores de serviços SUS. É responsável por determinar 

fluxos dos usuários SUS para vagas em determinados serviços especializados 

e avaliar a satisfação do usuário do sistema. É também o setor que fornece o 
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suporte necessário à SEMS para os processos de contratos (convênios, 

contratualização), faturamento e processamento de dados de produção dos 

serviços de saúde.  

Por meio de auditorias, o serviço avalia todos os pedidos de tratamentos 

oncológicos, exames de alta complexidade, contas hospitalares, fazendo as 

devidas autorizações e encaminhamentos necessários. Assim como os demais 

serviços da SEMS, o SAC apresenta grande preocupação no processo de 

acolhimento no atendimento do usuário SUS que procura este serviço. 

O SAC possui a gerência dos programas de cirurgias eletivas 

contratualizados com as instituições: Santa Casa de Piracicaba, Hospital 

Fornecedores de Cana, Santa Casa de Limeira, AME e Hospital São Vicente 

de Paulo de Rio das Pedras. E também dos exames não disponíveis na rede, 

tais como Bera, Imunoistoquímico, Holter 24hs, Eletroneuromiografia (ENMG), 

Instituto Suel, cistocopia, Eletroencefalograma (EEg) em sono e vigília, 

ultrassonografia (USG) gestacional com doppler e morfológico, Ressonância 

Magnética e tomografia com anestesia). 

O cadastro das solicitações de cirurgias e dos exames não disponíveis 

na rede é realizado por profissionais do Serviço Social, que são responsáveis 

pelo manejo da lista de espera; pela solicitação dos recursos disponíveis para a 

execução das cirurgias e exames; pela convocação e encaminhamento dos 

usuários para os serviços contratados; pela mediação junto aos prestadores 

sob o fornecimento de vagas, buscando cumprir a contratualização e contratos 

previamente firmados pela SEMS; e também pela auditoria após realização das 

cirurgias e dos exames, bem como pelo levantamento de informações sobre a 

qualidade do atendimento recebido pelos usuários SUS. 

Outra atribuição do SAC é a interlocução entre a Ouvidoria Geral do 

SUS do Ministério da Saúde e a SEMS.  A Ouvidoria Geral recebe a demanda 

do usuário SUS e direciona ao SAC para análise e encaminhamentos.  

Considerando que a base do trabalho do SAC é a gestão da informação 

dos fluxos entre serviços e usuários SUS, a falta de um sistema informatizado 

que unifique e integre todas as unidades de saúde do município com o SAC é 
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um dos dificultadores do trabalho. A ausência deste funcionamento faz com 

que o fluxo da informação ocorra de modo desintegrado e lento, ou mesmo não 

ocorra. Este cenário encontrado, em alguns dos serviços de saúde do 

município, resulta em comunicação da informação por meio de documentos 

impressos e em trabalho operacional, para alimentação de planilhas pelo corpo 

funcional do SAC.  

Historicamente, o SAC tem proporcionado à SEMS dados que facilitam a 

programação das atividades da secretaria, bem como subsidiam as tomadas 

de decisão desta, por meio do registro da demanda, das reclamações, bem 

como dados sobre o atendimento integral prestado aos usuários do SUS. 

Central de Relacionamento com o Usuário SUS - Centrus 
 

Criada em 2007, a Central de Relacionamento com o Usuário SUS 

(Centrus) é um serviço estratégico da SEMS na administração da saúde 

pública. O Projeto foi desenvolvido em parceria com a empresa Olostech, de 

Jaraguá do Sul (SC), visando a aperfeiçoar o processo de agendamento de 

consultas e procedimentos na rede de atenção em Piracicaba.  

A Centrus funciona como uma central de relacionamento que, via 

contato telefônico com o usuário SUS, oferece a este o conforto de aguardar 

em seu domicilio ou trabalho, o agendamento da consulta ou exame solicitado. 

A base do trabalho da Centrus pauta-se na negociação com o usuário da 

melhor data e hora para ser atendido e com isso aumentar as chances de seu 

comparecimento. Após sua implantação, a SEMS identificou a redução de 40% 

para 14% no índice de faltas em consultas e procedimentos agendados. 

 Além do serviço de agendamento de consultas e procedimentos, a 

Centrus tem importante papel nos processos de implantação de novos 

monitoramentos na rede de saúde, como o monitoramento da dengue e do 

H1N1 e das gestantes.  

Cabe destacar que, diferentemente dos dois primeiros monitoramentos 

citados (dengue e H1N1), que tem como porta a notificação da suspeita da 

doença nas unidades de saúde, o sistema de notificação e monitoramento de 
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gestantes é uma ação de caráter preventivo, atuando de fato na promoção da 

saúde deste público-alvo. Uma vez identificada a gravidez, a usuária entra para 

a relação de gestantes no município que são monitoradas por contatos 

periódicos para verificação de sua situação de saúde e as condições gerais de 

sua gestação, além de fornecer orientações gerais sobre exames e consultas. 

No caso de identificação de qualquer intercorrência, é acionada a equipe de 

saúde de referência da paciente para avaliação de medidas intervencionistas 

na linha do cuidado da gestante e do bebê. Desta forma, objetiva-se 

proporcionar à gestante as melhores condições para que sua gestação seja 

saudável, aumentando as possibilidades de mãe e filho saudáveis ao final da 

gestação.  

Em 2013 o trabalho de monitoramento de gestantes, iniciado pela 

Centrus, foi transferido para o Núcleo do Pacto de Redução a Mortalidade 

Infantil em função de logística e de ampliação de suas ações, para melhorias 

no atendimento prestado. 

Outra ação estratégica da SEMS viabilizada com a criação da Centrus é 

a realização dos mutirões de saúde a fim de reduzir as listas de espera de 

consultas de determinadas especialidades, exames e cirurgias. Uma vez 

identificada elevada demanda reprimida, ocorre a organização do serviço e da 

equipe para operacionalizar o mutirão. A partir deste momento, a Centrus é 

acionada para realizar o contato com os usuários em espera (demanda 

reprimida), agendando, primeiramente, os casos priorizados pela avaliação 

médica. Por meio de ligações telefônicas, as pessoas são agendadas conforme 

classificação da lista de espera, tendo que comparecer no dia e horário 

marcado para consulta na certeza de receberão o atendimento esperado. 

Com a Centrus a SEMS pode obter informações fundamentais para 

tomada de decisão e controle, além de ter recursos para o monitoramento das 

condições de saúde de cada usuário da rede sempre que necessário. 

Outros serviços de atendimento direto ao público são realizados pela 

Centrus por meio da unidade Poupatempo Municipal como a emissão do 

Cartão Nacional de Saúde (CNS) antigo Cartão SUS, confeccionado a todos os 
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usuários SUS da rede municipal, inclusive aos portadores de planos privados 

de saúde. Até setembro de 2013, a Centrus emitiu 205 mil cartões.  

O recadastramento é outro trabalho desenvolvido pela Centrus de 

grande relevância, para o município e para o acesso aos usuários. Iniciado em 

fevereiro de 2012, o recadastramento é também realizado por meio do 

Poupatempo Municipal, com média de atendimentos da área de saúde de 800 

pessoas por dia. 

Após 19 meses de sua implantação foram recadastrados 133.450 

usuários SUS. Cabe ressaltar que ao ser recadastrado o usuário recebe um 

cartão com todos os dados necessários ao seu atendimento nos níveis 

municipal, estadual e nacional. 

2.7. VIGILÂNCIA EM SAÚDE 

Na Saúde Coletiva, com vistas na modernização, qualificação e maior 

integração entre as áreas, foi implantado um Departamento de Vigilância em 

Saúde composto pelas áreas de Saúde do Trabalhador, Vigilância 

Epidemiológica, Vigilância Sanitária, Controle de Zoonoses e Doenças 

Infectocontagiosas. 

Em Piracicaba, esse departamento busca criar mecanismos estratégicos 

que tenham como objetivo proteger a população, por meio do controle e 

minimização dos riscos e agravos determinantes dos problemas de saúde 

coletiva da população. Desta forma, todas as ações planejadas e executadas 

por esta coordenação seguem diretrizes pré-definidas pela Secretaria de 

Vigilância em Saúde (SVS) do Ministério da Saúde e pela Agência Nacional de 

Vigilância Sanitária – Anvisa. As ações têm por base os indicadores de risco 

epidemiológico, sanitário e ambiental em saúde existentes no Município. 

Vigilância em Saúde do Trabalhador 

A vigilância em saúde do trabalhador no município é realizada pelo 

Cerest, serviço descrito no item 2.3.8. Atenção à Saúde do Trabalhador. 
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Vigilância em Doenças Infectocontagiosas 

Em Piracicaba o serviço de vigilância em doenças infectocontagiosas é 

desenvolvido pelo Centro de Doenças Infectocontagiosas (Cedica), serviço 

descrito no item 2.3.7. Serviço Especializado de Atenção à DST/AIDS e 

Hepatites Virais. 

As ações de saúde coletiva desenvolvidas pelo Cedic são realizadas a 

partir da execução dos programas de doenças sexualmente transmissíveis e 

aids, hepatites virais, hanseníase e tuberculose. 

Programas de Prevenção às Doenças Sexualmente Transmissíveis e Aids: 
Responsabiliza-se pela programação e execução das ações de controle das 

DST/HIV/Aids, bem como pelos processos de planejamento, monitoramento e 

avaliação na área, considerando as dimensões de: promoção e prevenção; 

assistência e tratamento; e desenvolvimento humano e institucional para o 

fortalecimento da resposta aos agravos à saúde relacionados. 

Programas de Prevenção às Hepatites Virais: Envolve o conjunto de 

esforços no sentido de controlar estes agravos à saúde da população no 

município, por meio do enfrentamento focado na realidade epidemiológica. 

Programas de Prevenção à Hanseníase: Embora seja uma doença milenar e 

tenha cura há bastante tempo, ainda configura-se como um grave problema de 

saúde pública e, assim sendo, para que se possa enfrentá-lo, faz-se necessária 

uma resposta articulada, desenvolvida em rede, que tem que ser coordenada 

para que possa produzir os efeitos desejados. É nesse processo de 

coordenação que se observa a maior responsabilidade deste programa de 

saúde. 

Programas de Prevenção à Tuberculose: A exemplo do anterior, também 

tem por missão coordenar e articular as ações para enfrentamento da realidade 

epidemiológica local, sempre buscando novas estratégias, já que por séculos 

temos assistido a proliferação da tuberculose, mesmo sendo uma doença que 

tem cura.  
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Para o próximo quadriênio, principalmente para os programas de 

DST/Aids e de hepatites virais, objetiva-se estabelecer e, fundamentalmente, 

implantar protocolo bem definido de transporte de pacientes, seja dentro ou 

fora do município, definindo o papel de retaguarda do Samu e dos hospitais 

que compõem o sistema local. Estudar melhorias na regularização da rotina de 

oferta de alguns procedimentos específicos, com destaque para: 

preenchimento facial, biópsia hepática e ligadura de varizes esofágicas. 

Vigilância Epidemiológica 

É preciso destacar que a vigilância é a ferramenta mais potente para que 

se construam as ações de saúde em um território. Só a partir do conhecimento 

sobre o que afeta a saúde da população, do que as pessoas adoecem e/ou 

morrem, torna-se possível propor intervenções que tenham efetivamente a 

capacidade de alterar a realidade e poder de impactar sobre a situação 

instalada. 

Em Piracicaba, a Vigilância Epidemiológica (VE) é o serviço responsável 

por um conjunto de ações que proporcionam o conhecimento, a detecção ou 

antecipação de qualquer mudança nos fatores de saúde individual ou coletiva, 

com objetivo de recomendar e adotar as medidas de prevenção e controle das 

doenças ou agravos.  

A VE possui equipe formada para atuar nos setores de imunização, 

controle de doenças e banco de dados. 

No setor de imunização, a VE é responsável pela programação, guarda 

e dispensação dos imunobiológicos e materiais correlatos necessários às 

UBSs, PSFs, CRABs, UPAs, maternidades e empresas. Também se 

responsabiliza pela realização de campanhas, orientação, treinamento e 

capacitação das equipes. 

Além do calendário básico de vacinação, a VE trabalha com o Centro 

Regional de Imunoespeciais (Crie) que fornece a grupos específicos vacinas 

especiais. Assim, o setor de imunização trabalha com orientação, triagem, 

solicitação, dispensação e acompanhamento rigoroso até completar o esquema 
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vacinal. Outra ação importante da VE é monitoramento dos eventos adversos, 

quando os pacientes apresentam reações após recebimento da vacina, sendo 

cada caso estudado detalhadamente e encaminhado para avaliação médica.  

 Em relação ao setor de Epidemiologia e Controle de Doenças (ECD), as 

principais ações são as orientadas para bloqueio de doenças tais como: 

realização de quimioprofilaxia para casos suspeitos de doença meningocócica 

e de coqueluche, entre outros casos que demandem bloqueios; 

encaminhamento de material para exame e avaliação de confirmação da 

patologia, retirada de resultado e medicação quando positivo, e posterior 

entrega ao paciente com as orientações necessárias; visita domiciliar para 

resgate de faltosos de esquema pós-exposição da raiva, atualização do banco 

de dados da tuberculose (TB web) online. 

 Para a SEMS, o setor de Banco de Dados desempenha importante 

papel para a gestão dos dados epidemiológicos do município, realizando 

diariamente a atualização do banco de dados e tabulação periódica. A partir 

desta tabulação, são adotadas estratégias de intervenção para redução da 

subnotificação dos casos, direcionando também a investigação dos casos. 

Nos últimos anos, a SEMS realizou melhorias na informatização do setor 

o que contribuiu no sistema de notificação e investigação, ampliando a 

acessibilidade e disponibilização do material (normas técnicas, portarias, 

informes e outros) à rede de saúde do município, bem como na educação 

continuada dos servidores. 

Identificam-se melhorias a partir da redução do tempo de retirada dos 

resultado de exames, aumento na agilidade no processo de bloqueio de 

doenças de notificação compulsória, bem como na eliminação de internações 

para tratamento de casos leves de febre maculosa em menores de 8 anos 

(oferta de cloranfenicol suspensão). 

 Para o próximo quadriênio, estuda-se a possibilidade de implantação de 

equipe de vigilância hospitalar e na urgência e emergência, a fim de melhorar 

as notificações tardias, bem como melhorar o acompanhamento dos casos 

internados. Estuda-se ainda a ampliação da informatização das solicitações e 
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liberação de grades de vacinas e insumos por meio do sistema Olostech (assim 

como ocorre na Divisão de Almoxarifado) e também do envio online de 

notificações de doenças e agravos o que irá agilizar o preenchimento das 

notificações e possibilitar que todas as unidades visualizem que o caso já foi 

notificado à VE. 

Vigilância Sanitária 

A Vigilância Sanitária é responsável por promover ações capazes de 

eliminar, diminuir ou prevenir riscos à saúde, intervindo nos problemas 

sanitários que por ventura ocorram no meio ambiente, na produção e 

circulação de bens e da prestação de serviços de interesse da saúde. 

É a divisão responsável pela redução ou eliminação de riscos sanitários 

saúde da população. O serviço tem por missão a regulamentação e o controle 

da fabricação, produção, transporte, armazenagem, distribuição e 

comercialização de produtos e a prestação de serviços de interesse da saúde 

pública. Para tanto, utiliza-se de recursos de apoio operacional e instrumentos 

legais como: notificação; roteiro de inspeção, auto de infração; auto de 

apreensão; interdição; multas; material educativo, entre outros. 

Com equipe multiprofissional, atua na Vigilância de Serviços de Saúde; 

Vigilância de Produtos relacionados à Saúde; Vigilância do Meio Ambiente. 

Nesse sentido, realiza atividades como fiscalização, vistorias (rotina e 

solicitações), educação em saúde, plantões de orientação e ainda, quando 

necessário, contribui na investigação de surtos. 

Gráfico 75 – Procedimentos realizados pela VISA durante o ano de 2012 

Fonte: VISA/SEMS/PMP. 
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Do total das 9.879 procedimentos realizados pela Visa no ano de 2012, 

a maior demanda (91%) se concentra nos licenciamentos de estabelecimentos 

passíveis de vigilância sanitária. 

Gráfico 76 – Ações de vigilância em saúde realizadas pela VISA durante o ano de 2012. 

Fonte: VISA/SEMS/PMP. 

Do total das 8967 ações de vigilância em saúde concentram a maior 

demanda do trabalho as atividades de fiscalização (44%), de inspeções 

sanitárias (26%), de licenciamentos sanitários (15%), de atividades educativas 

(7%) e atendimento a denuncias (4%). 

Vigilância e Controle de Zoonoses 

A SEMS conta com o Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) para 

desenvolver as atividades de vigilância e controle de zoonoses. Este serviço 

tem por finalidade realizar a prevenção e o controle de doenças como raiva, 

dengue e Mal de Chagas.  

O município possui programa específico para o combate à dengue,  

Programa de Controle da Dengue, que executa um conjunto de ações de 

caráter preventivo, corretivo e de pesquisa entomológica, além da atuação 

orientada para Educação em Saúde e Mobilização Social, no item 1.3.12. 

Dengue foi descrito os resultados destas ações. 
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Em Piracicaba, o CCZ controla ainda os chamados animais 

sinantrópicos como morcegos, pombos, ratos, mosquitos, abelhas e outros. 

O CCZ| desenvolve ainda ações educativas no sentido de esclarecer a 

população e contar com sua colaboração e participação em campanhas como 

a da dengue ou de vacinação contra raiva, por exemplo. O CCZ também faz 

cumprir a lei, fiscalizando e multando, quando necessário. 

Além das ações descritas, o CCZ de Piracicaba, por um processo 

histórico que lhe foi imposto, além de realizar o controle de doenças e agravos 

gerados pela população de cães e gatos, acaba por responder pelas ações 

voltadas aos animais abandonados, por meio do recolhimento seletivo, 

castração, doação, observação, assistência veterinária e fiscalização de maus-

tratos aos animais. 

Canil 

O Canil Municipal é o setor do Centro de Controle de Zoonoses 

responsável em desenvolver o programa municipal de controle da raiva, assim 

como promover política pública de controle de população de cães e gatos, 

como educação voltada à posse responsável, castração e recolhimento seletivo 

de animais abandonados. 

Desde julho de 2011, o Canil passou a contar com exames laboratoriais, 

custeados pela SEMS, para auxiliar no diagnóstico de doenças de cães e 

gatos. Entre os exames estão: urina, fezes, hemograma, raio X e outros de 

diagnóstico específico de zoonoses. 
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Gráfico 77 – Ações de realizadas pelo Canil Municipal durante o ano de 2012. 

Fonte: CCZ/SEMS/PMP  

A SEMS mantém parceria com a ONG Vira-Lata Vira Vida no 

acolhimento de animais especiais. 

Nos últimos anos, houve melhorias no acesso da população a partir da 

criação do agendamento eletrônico de castrações, atendimento de denúncias 

de maus-tratos, atendimento de animais comunitários, plantões para 

atendimento de urgência. 

Para o próximo quadriênio, objetiva-se resgatar as atribuições de 

competência legal do CCZ. Para tanto, se faz necessário estudo de 

redirecionamento das demandas de serviços do Canil como recolhimento, 

tratamento, abrigamento e castrações de animais que não representam risco à 

saúde humana, bem como do atendimento de denúncias para verificação de 

maus-tratos aos animais, o que se configura crime e deve ser atendido como 

tal. A SEMS estuda a distribuição das demandas às outras secretarias 

municipais, convênios com clínicas veterinárias, ONGs e grupo de protetores 

para tratar de problemas como, por exemplo de encaminhamento das 

denúncias de maus-tratos ao Pelotão Ambiental. 

. 
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2.8. Serviço Social de Atenção à saúde  

 
 Com o objetivo de promover a atenção e compreensão do usuário SUS 

em sua integralidade, considerando seus fatores individuais, socioeconômicos, 

culturais e ambientais que influenciam e determinam suas condições de vida e 

de saúde, há 34 anos a SEMS integra em seu quadro funcional profissionais do 

serviço social. 

 Junto a outros profissionais, as assistentes sociais visam a fortalecer o 

sistema de apoio ao usuário SUS, buscando recursos para reduzir e/ou evitar 

as dificuldades associadas ao restabelecimento de sua saúde. 

Esse apoio profissional teve início nas áreas de saúde mental e de 

doenças infectocontagiosas (com profissionais cedidos pela Semdes). E, a 

partir de 1997, essas profissionais passaram a integrar a SEMS para atuar 

junto a outros serviços de saúde.  

O Serviço Social oferece apoio à toda a estrutura da SEMS, estando 

diretamente vinculado ou responsável por oito serviços de saúde (CAPs II, 

CEO, Cedic, CESM, Cpan, Pacto, PAD e SAC) e nove programas 

desenvolvidos pela SEMS.  

Entre os programas desenvolvidos pelo serviço social estão: 

• Programa de agendamento e encaminhamento fora do domicílio; 

• Programa de atendimento às crianças e adolescentes cardiopatas e 

hipertensas; 

• Programa de atendimento aos usuários encaminhados pelas unidades de 

atenção básica (UBS, CRAB, PSF) e/ou CEM; 

• Programa de atendimento aos usuários encaminhados pelas UPAs; 

• Programa de atendimento aos usuários de transportes internos; 

• Programa de atendimento de casos especiais e emergenciais; 

• Programa Centro de Atenção em Reabilitação e Reabilitação Auditiva 

(Aparelhos de Amplificação Sonora Individual - AASI); 

• Programa de oxigenoterapia; 

• Programa do serviço social do medicamento; 
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De modo geral, as ações dos serviços sociais envolvem: 

• Acionar outros recursos sociais (SEMDES, Fundo Social de Solidariedade, 

CRAS, ONGs, e outros), visando atendimento às necessidades básicas do 

usuário; 

• Acolher o usuário, identificar a demanda, orientar e encaminhar; 

• Administrar e mediar conflitos entre usuário e serviço de saúde; 

• Avaliar a solicitação de transporte para tratamento dentro (quimioterapia, 

radioterapia, hemodiálise, fisioterapia) ou fora do município; 

• Busca de exames não disponíveis na rede de saúde municipal; 

• Buscar recursos dentro e fora do sistema de saúde municipal para o 

atendimento dos pacientes; 

• Entrevistar usuários e/ou familiares com aplicação de critérios 

socioeconômicos como protocolo de cadastramento e inclusão nos 

programas; 

• Realizar busca ativa de usuários que necessitam (consultas, exames, 

tratamento) ou abandonam os programas e serviços atrelados ao serviço 

social; 

• Realizar visita domiciliar; 

• Registrar e controlar a demanda reprimida para os programas e serviços 

atrelados ao serviço social. 

O serviço social mantém participação no Conselho Municipal de 

Assistência Social, Conselho Municipal do Idoso, Câmara Técnica do DRS – X. 

2.8.1. Atenção à saúde das pessoas portadoras de necessidades 
especiais 

 

O município conta com o Programa Centro de Apoio e Reabilitação aos 

Portadores de Necessidades Especiais – Care, que funciona junto ao Centro 

de Especialidades Médicas para atender aos usuários SUS portadores de 

necessidades especiais.  
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O programa oferece o suporte necessário e encaminhamento para 

atendimento especializado e tratamento conforme a especificidade do caso, 

sendo o serviço social responsável pela articulação com a rede de alta 

complexidade como Ambulatório Regional de Especialidades (ARE) – Limeira, 

Divisão de Saúde Auditiva – Cedalvi Bauru, DRS-X (Rede de cuidados à 

pessoa com deficiência, Núcleo de Regulação de Vagas, Diretório técnico de 

saúde II), Hospital Dia de Limeira, AACD – São Paulo, Rede de Reabilitação 

Lucy Montoro – Unidades de Mogi Mirim e Campinas. 

O serviço social realiza o cadastro e acolhimento dos pacientes que 

requerem o tratamento, por meio de entrevistas com os usuários e aplicação 

dos critérios e protocolos de cadastramento dos programas (deficiência física, 

deficiência auditiva e deficiência visual).  

É também este serviço social que realiza o acompanhamento de 

crianças e idosos para aquisição de aparelhos de amplificação sonora 

individual (AASI), organizando e distribuindo a cota do município.  

Este programa é responsável pelo fornecimento de órtese, prótese e 

meios auxiliares de locomoção que são adquiridos também com recursos do 

município. 
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3. GESTÃO EM SAÚDE 

Cada vez mais torna-se necessário o desenvolvimento de novos 

modelos de atenção à saúde, bem como de novos arranjos de organização, 

planejamento e programação na gestão dos serviços de saúde. Desde que 

respeitadas as peculiaridades da saúde pública, as ferramentas de gestão 

podem assessorar, aos Estados e municípios, na administração dos recursos 

escassos e na maximização de resultados nos serviços de saúde. 

De modo geral, o município partilha desta compreensão, embora ainda 

existam pontos na rede de atenção à saúde em que a aceitação da inserção de 

ferramentas administrativas na gestão (planejamento e programação de 

serviços) é baixa. Provavelmente, a resistência dos profissionais, ou mesmo da 

população em geral, esteja associada ao fato de estarem acostumados com 

um modelo de administração mais reativo e emergencial, a uma cultura mais 

imediatista.  

Tal entendimento tem sua origem construída historicamente em 

períodos anteriores, quando havia grande carência de recursos físicos, 

materiais e equipamentos de saúde. Faltavam medicamentos em função da 

baixa credibilidade financeira, o que dificultava a relação com os fornecedores. 

Os recursos humanos eram escassos, pois havia pouco investimento em 

admissões e baixo interesse dos profissionais em ingressar no serviço em 

função da baixa oferta salarial. Isto ocorreu há menos de 10 anos, quando a 

gestão pública de Piracicaba passou por sérias dificuldades para quitação de 

compromissos.  

Portanto, nestes últimos anos, a SEMS tem atuado de forma a 

desconstruir a ideia preconcebida a respeito do serviço público e da secretaria. 

E a cada ano, aumenta sua credibilidade nos serviços e em sua gestão.  

Tal processo tem ocorrido a partir da organização de suas ações por 

meio de programações anuais e planejamentos estratégicos específicos, com 

ampliação das articulações com os demais atores envolvidos na atenção em 

saúde do SUS em todos os níveis de atenção e de gestão.  
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Por meio de análises periódicas dos serviços, busca-se ampliar e 

democratizar a gestão, iniciando discussões sobre gestão participativa, controle 

social e várias formas de gestão em saúde. 

A partir desta compreensão, apresenta-se a seguir a missão, visão, os 

princípios e valores que orientam a atual gestão municipal, a saber: 
 

Missão: Planejar, desenvolver e cumprir as políticas de saúde para o município 

de Piracicaba, de acordo com as diretrizes do SUS; Garantir o acesso aos 

serviços de saúde, responsabilizando-se pela gestão e regulação desses 

serviços; Monitorar doenças e agravos para adoção de medidas 

prevencionistas, visando à promoção de vida saudável. 

Visão: Ser município de referência à prevenção e promoção de vida saudável, 

bem como no monitoramento de doenças e agravos. 

Princípios e valores: Acesso aos serviços, Integralidade e Humanização no 

atendimento. 

Foco de atuação – Prevenção e promoção de bem-estar em Saúde. 

 

A seguir apresentam-se em oito itens as linhas estratégicas de ação da 

Gestão em Saúde da SEMS que visam a concretização do trabalho em rede, 

a saber: Planejamento, Financiamento, Gestão do Trabalho e Educação 

Permanente, Humanização e Ouvidoria, Comunicação, Infraestrutura de 

Apoio e Logística, Tecnologia da Informação, Participação e Controle Social. 

 

3.1. PLANEJAMENTO 

O planejamento do SUS em Piracicaba encontra-se em fase de 

estruturação, visto que até dezembro de 2012 não havia na estrutura do 

município um setor específico direcionado à assessoria estratégica e 

planejamento atrelado à SEMS. Tais ações ocorriam por meio do trabalho e 

empenho de membros da equipe de gestão e assessoria de gabinete, que 

acresciam as suas demais atribuições estas responsabilidades e tarefas.  
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Desde meados de 2012, as análises do funcionamento e demanda do 

município suscitaram a necessidade de criação de um setor destinado 

especificamente a estas demandas, ou seja, as atribuições que envolvam as 

articulações e estratégias integradas da gestão em saúde. A partir deste 

momento iniciou-se a identificação, caracterização e organização das 

prioridades de trabalho, visando à otimização dos recursos do município.  

E, em janeiro de 2013, este projeto concretizou-se através da criação do 

Núcleo de Estratégia e Planejamento (NEP), que surge com a proposta de 

assessorar a SEMS ao instrumentalizar a articulação em rede pelas diversas 

unidades da secretaria, por meio do desafio de desenvolver o empoderamento 

dos gestores locais.  A ação focal do NEP é a análise dos dados produzidos 

nos serviços de saúde para otimização dos recursos e serviços oferecidos aos 

munícipes.  

Como parte desta organização recente do setor, atualmente este se 

empenha no desenvolvimento de projetos estratégicos, como estudos para 

adequação salarial do quadro de pessoal, revisão e elaboração do 

organograma da SEMS, entre outros trabalhos pontuais. 

Atualmente, o NEP encontra-se empenhado no desenvolvimento do 

projeto regional “Expansão do Agendamento de Consultas Gerais” que objetiva 

realizar a adequação entre oferta de consultas e demanda por meio do 

matriciamento da região. Assim, como já desenvolvido e observado após a 

implantação dos Agendamentos das Consultas Especializadas em 2007, a 

otimização dos recursos será observada com a redução do índice de 

ociosidade dos serviços prestados e diminuição das perdas de consultas por 

falta do usuário, o que contribuirá para o aumento da oferta e melhora no 

aproveitamento desta pela população.  

O fluxo do processo do projeto se dá a partir da criação da agenda 

conforme a disponibilidade do quadro clínico. Uma vez verificada a oferta do 

serviço, a CENTRUS faz o contato telefônico com o usuário, negocia com este 

a melhor data e hora para seu atendimento, ampliando-se assim as chances do 
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seu comparecimento. Em relação às especialidades, esta estratégia conseguiu 

reduzir o índice de faltas em consultas de 40% para 14%.  

Para escolha da região piloto, utilizou-se como critério a oferta de 

serviços disponíveis (por ser a região mais populosa do município é também a 

que possui maior oferta de serviços de saúde da rede básica em número de 

equipamentos) e também o elevado índice de ociosidade no atendimento, 

nesta região, com índice superior a 30%. Esta medida visa a redução do 

número de faltas nas UBSs, em 13 PSFs e 03 CRABs que existem na região 

norte. Futuramente, a intenção é ampliar o projeto para toda cidade. 
 
 
3.2. FINANCIAMENTO  

Entende-se por financiamento em saúde todos os recursos financeiros 

que viabilizam as ações nos serviços públicos de saúde, contemplados no 

orçamento da seguridade social, da União, dos Estados e dos municípios. 

Cada esfera de governo possui a responsabilidade de garantir e regular tais 

recursos em seus respectivos fundos de saúde, conforme a Emenda 

Constitucional nº 29. 

Para tanto, a tramitação destes recursos se dá por meio de 

transferências e/ou repasses, que podem ser regulares ou eventuais, conforme 

o nível de adequação dos municípios e Estados em relação às ações 

previamente pactuadas com a União e com as normas legais vigentes. 

Estes repasses ocorrem por meio de transferências ‘fundo a fundo’ 

realizadas para Estados e municípios pelo Fundo Nacional de Saúde (FNS) ou 

pelo Fundo Estadual de Saúde diretamente aos municípios, de forma regular e 

automática. 

Além desses repasses, o Fundo Municipal de Saúde administra a 

parcela dos recursos de impostos e transferências constitucionais, os 

chamados recursos próprios que também deverão ser aplicados nas ações e 

serviços públicos de saúde. 
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Gráfico 78 - Série histórica do Percentual de aplicação municipal em Saúde em 
Piracicaba, SP, 2001 a 2012. 

FONTE: Dpto Financeiro/SEMS/PMP. 

Uma informação pertinente com relação ao orçamento municipal é o fato 

do município de Piracicaba projetar anualmente investimento em saúde na 

casa dos 23% dos seus recursos próprios, 53% acima do que está definido 

pela Emenda Constitucional nº 29. O gráfico acima ilustra a aplicação em 

termos percentuais no SUS nos últimos 11 anos e o gráfico XX, abaixo, 

apresenta em reais o que o município disponibilizou de receitas próprias no 

mesmo período. 

Gráfico 79 - Série histórica das receitas anuais municipais aplicadas em Saúde em 
Piracicaba, SP, 2001 a 2012. 

 
FONTE: Dpto Financeiro/SEMS/PMP. 
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Tabela 71 – Evolução do gasto em saúde por número de habitantes por ano. Período de 
2004 a 2012. 
Ano 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
Custo (em R$) 210,43  228,08  247,51  299,26  356,17  414,01  455,45  574,76  627,71  

FONTE: Dpto Financeiro/SEMS/PMP. 

Na análise per capita, o município passou de um investimento de R$ 

210,43/habitante/ano em 2004 para R$ 627,71/habitante/ano em 2012, o que 

representa uma variação de 200% no período.  
 
Tabela 72 – Percentual de recursos aportados para o SUS, por esfera de gestão, 2004-
2012. 

ANO Municipal Estadual Federal TOTAL 

2004 
      
45.432.524,92  

               
59.918,50  

      
28.541.946,91  74.036.394,33 

2008 
      
75.999.427,55  

         
1.929.649,03  

      
57.098.308,38  135.029.392,96 

2012 
    
152.197.981,33  

         
4.719.287,55  

      
94.764.418,24  251.681.687,12 

FONTE: Dpto Financeiro/SEMS/PMP. 

O gráfico abaixo demonstra a tendência crescente dos investimentos 

municipais em saúde em comparação às fontes estadual e federal, 

evidenciando que o município vem assumindo compromissos cada vez maiores 

com o SUS. 

Gráfico 80 – Evolução orçamentária por fonte de recursos, período 2004 a 2012. 

 

FONTE: Dpto Financeiro/SEMS/PMP.  

 As tabelas 73 e 74 demonstram o Plano Pluri Anual 2014-2017:
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Tabela 73 – Levantamento de Ações – Projetos e Atividades, Fundo Municipal de Saúde referente ao Plano Pluri Anual 2014-2017. 

UO Tipo Prog. 
Det. 

Ação Indicador Unidade Meta  
PPA 

METAS FISÍCAS POR 
EXERCÍCIO 

METAS FINANCEIRAS (R$) POR EXERCÍCIO   

2.014 2.015 2.016 2.017 2.014 2.015 2.016 2.017 TOTAL (R$) 

14011  A 190  CONVÊNIOS COM 
ENTIDADES DE APOIO 
A SAÚDE 

Convênios 
Estabelecidos  

Unidade 10 8  9  10  10  600.000,00 650.000,00 700.000,00 750.000,00 2.700.000,00 

14011  A 186  APOIO AOS SERVIÇOS 
DE SAÚDE 

Unidades 
Apoiadas (UNI) 

Unidade 200 191  193  198  200  32.000.000,00 22.500.000,00 23.000.000,00 23.500.000,00 91.000.000,00 

14011  A 187  GASTOS E BENEFÍCIOS 
COM PESSOAL DA 
SAÚDE 

Servidores 
Ativos (UNI) 

Unidade 1.911 1.775  1.820  1.866  1.911  135.245.000,00 150.500.000,00 167.500.000,00 185.980.000,00 639.225.000,00 

14011  A 188  MANUTENÇÃO DA 
FROTA OPERACIONAL 
DA SAÚDE 

Manutenção 
(%) 

Porcentagem 100 100  100  100  100  1.300.000,00 1.400.000,00 1.500.000,00 1.600.000,00 5.800.000,00 

14011  A 189  MANUTENÇÃO E 
FUNCIONAMENTO DO 
CONSELHO MUNICIPAL 
DE SAÚDE 

Reuniões 
Realizadas 

(UNI) 

Unidade 12 12  12  12  12  50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 200.000,00 

14011  P 206  IMPLANTAR E 
REESTRUTURAR 
FARMÁCIAS 
MUNICIPAIS 

Unidades 
Implantadas 

(UNI) 

Unidade 8 2  2  2  2  200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 800.000,00 

14011  P 207  HOSPITAL PÚBLICO 
REGIONAL - GESTÃO - 
REC. MUN. 

Leitos 
Disponíveis 

(UNI) 

Unidade 42 42  42  42  42  10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 40.000.000,00 

14011  P 211  CENTRO DE 
ATENDIMENTO À 
SAÚDE INFANTIL 

Unidade 
Implantada (%) 

Porcentagem 100 25  75  0 0 500.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00 2.500.000,00 

14011  P 212  CENTRO DE 
ATENDIMENTO À 
SAÚDE DA MULHER 

Unidade 
Implantada (%) 

Porcentagem 100 25  75  0 0 500.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00 2.500.000,00 

14011  P 213  IMPLANTAÇÃO DO 
ALMOXARIFADO DA 

Unidade 
Implantada (%) 

Porcentagem 100 25  75  0 0 500.000,00 1.500.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00 
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SAÚDE 

14011  P 214  INFORMATIZAÇÃO DA 
REDE SERVIÇOS DE 
SAÚDE 

Serviços 
Informatizados 

(%) 

Porcentagem 100 25  25  25  25  150.000,00 225.000,00 285.000,00 350.000,00 1.010.000,00 

14011  A 215  QUALIFICAR E 
CAPACITAR OS 
PROFISSIONAIS DA 
REDE MUNICIPAL DE 
SAÚDE 

Servidores 
Capacitados 

(UNI) 

Unidade 4.600 1.000  1.100  1.200  1.300  330.000,00 330.000,00 330.000,00 330.000,00 1.320.000,00 

14011  P 216  REVITALIZAÇÃO E 
AMPLIAÇÃO DA REDE 
DE ATENÇÃO À SAÚDE 
MENTAL 

Unidades 
Revitalizadas  

Unidade 2 0 1  1  0 0,00 200.000,00 1.200.000,00 0,00 1.400.000,00 

14011  P 487  HOSPITAL PÚBLICO 
REGIONAL - OBRAS 
COMPLEMENTARES - 
REC.MUN. 

Ampliação 
Realizada (%) 

Porcentagem 45 15  15  15  0 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 3.000,00 

14011  P 492  IMPLANTAR UNIDADES 
DE SAÚDE - ATENÇÃO 
BÁSICA 

Unidades 
Implantadas 

(UNI) 

Unidade 4 1  1  1  1  700.000,00 700.000,00 700.000,00 700.000,00 2.800.000,00 

14011  P 493  REVITALIZAR E 
AMPLIAR UNIDADES DE 
SAÚDE 

Unidades 
Revitalizadas  

Unidade 16 4  4  4  4  800.000,00 800.000,00 800.000,00 800.000,00 3.200.000,00 

14011  A 494  PARCERIAS PARA O 
CONTROLE DA 
POPULAÇÃO ANIMAL 

Animais 
Castrados 

(UNI) 

Unidade 4.000 1.000  1.000  1.000  1.000  80.000,00 80.000,00 100.000,00 100.000,00 360.000,00 

14011  P 495  OBRAS DE AMPLIAÇÃO 
DO CENTRO DE 
ZOONOSES 

Unidade 
Implantada (%) 

Porcentagem 100 100  0 0 0 200.000,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 

14011  P 496  INTERVENÇÕES 
FÍSICAS EM UNIDADES 
DE PRONTO 
ATENDIMENTO 

Unidade 
Reformada 

(UNI) 

Unidade 4 1  1  1  1  900.000,00 900.000,00 900.000,00 900.000,00 3.600.000,00 

      TOTAL               184.056.000,00 194.036.000,00 207.266.000,00 225.260.000,00 800.618.000,00 
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Tabela 74 – Levantamento de Ações – Projetos e Atividades, Fundo Municipal de Saúde referente ao Plano Pluri Anual 2014-2017. 

UO Tipo Prog. 
Det. 

Ação Indicador Unidade Meta  
PPA 

METAS FISÍCAS POR EXERCÍCIO METAS FINANCEIRAS (R$) POR EXERCÍCIO   

2.014 2.015 2.016 2.017 2.014 2.015 2.016 2.017 TOTAL (R$) 

14712  A 191  ATENDIMENTO DE 
ALTA E MÉDIA 
COMPLEXIDADE 

Internações 
Hospitalares 

(UNI) 

Unidade 30.000 22.000  30.000  30.000  30.000  78.990.000,00 73.740.000,00 74.560.000,00 75.380.000,00 296.680.000,00 

14712  A 192  CENTRO DE 
ESPECIALIDADES 
ODONTOLÓGICAS 

Procedimento
s Realizados 

(UNI) 

Unidade 510.000 450.000  470.000  490.000  510.000  370.000,00 370.000,00 370.000,00 370.000,00 1.480.000,00 

14712  A 193  SAMU - SERVIÇO DE 
ATENDIMENTO 
MÓVEL ÀS 
URGÊNCIAS 

Solicitações 
Atendidas 

(UNI) 

Unidade 140.000 35.000  35.000  35.000  35.000  1.160.000,00 1.160.000,00 1.160.000,00 1.160.000,00 4.640.000,00 

14711  A 194  MEDICAMENTOS 
DOSE CERTA 

Atendimentos 
Realizados 

(UNI) 

Unidade 5.000.000 1.100.000  1.200.000  1.300.000  1.400.000  800.000,00 800.000,00 800.000,00 800.000,00 3.200.000,00 

14712  A 195  PROGRAMA DE 
MEDICAMENTOS 

Atendimentos 
Realizados 

(UNI) 

Unidade 5.000.000 1.100.000  1.200.000  1.300.000  1.400.000  1.900.000,00 1.900.000,00 1.900.000,00 1.900.000,00 7.600.000,00 

14711  A 196  PROGRAMA DE 
CONTROLE DE 
GLICEMIA 

Atendimentos 
Realizados 

(UNI) 

Unidade 15.000 3.000  3.500  4.000  4.500  200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 800.000,00 

14712  A 197  PISO DE ATENÇÃO 
BÁSICA 

Consultas 
Realizadas  

(UNI) 

Unidade 1.700.000 350.000  400.000  450.000  500.000  8.000.000,00 8.400.000,00 8.800.000,00 9.200.000,00 34.400.000,00 

14712  A 198  PROGRAMA DE 
AGENTES 
COMUNITÁRIOS DE 
SAÚDE 

Agentes 
Ativos  (UNI) 

Unidade 330 294  312  330  330  3.704.400,00 4.305.600,00 4.989.600,00 5.464.800,00 18.464.400,00 

14712  A 199  PROGRAMA DE 
SAÚDE DA FAMÍLIA 

Pessoas 
Atendidas 

(UNI) 

Unidade 189.750 169.050  179.400  189.750  189.750  4.486.440,00 5.094.960,00 5.768.400,00 6.171.000,00 21.520.800,00 
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14712  A 200  PROGRAMA DST E 
AIDS 

Cumprimento 
do Plano de 

Ações 

Porcentagem 100 100  100  100  100  720.000,00 720.000,00 720.000,00 720.000,00 2.880.000,00 

14712  A 201  TETO DE 
VIGILÂNCIA EM 
SAÚDE 

Casos 
Encerrados 

Oportunamen
te  

Porcentagem 75 75  75  75  75  2.200.000,00 2.200.000,00 2.200.000,00 2.200.000,00 8.800.000,00 

14712  A 202  CENTRO DE 
REFERÊNCIA DE 
SAÚDE DO 
TRABALHADOR 

Acidentes 
Fatais 

Investigados 
(%) 

Porcentagem 100 100  100  100  100  360.000,00 360.000,00 360.000,00 360.000,00 1.440.000,00 

14712  A 209  ATENDIMENTO A 
DEPENDENTES 
QUÍMICOS 

Vagas 
Oferecidas 

(UNI) 

Unidade 90 55  70  80  90  1.000.000,00 1.260.000,00 1.440.000,00 1.620.000,00 5.320.000,00 

14712  A 203  GESTÃO DO SUS Dados 
Obrigatórios  

Porcentagem 100 100  100  100  100  50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 200.000,00 

14712  P 204  IMPLANTAR SEDE 
DO CENTRO DE 
ESPECIALIDADES 
ODONTOLÓGICAS 
(CEO-I) 

Unidade 
Implantada 

(UNI) 

Unidade 1 0 1  0 0 0,00 1.300.000,00 0,00 0,00 1.300.000,00 

14712  P 205  IMPLANTAR 
UNIDADES DE 
SAÚDE DA FAMÍLIA 

Unidades 
Implantadas 

(UNI) 

Unidade 9 3  3  3  0 897.000,00 897.000,00 897.000,00 0,00 2.691.000,00 

14712  P 208  REESTRUTURAR A 
REDE DE ATENÇÃO 
À SAÚDE MENTAL 

Unidades 
Implantadas 

(UNI) 

Unidade 10 3  3  2  2  1.115.600,00 2.338.900,00 2.338.900,00 2.338.900,00 8.132.300,00 

14712  P 210  REESTRUTURAÇÃO 
DA UPA "FREI 
SIGRIST" - VILA 
CRISTINA 

Unidade 
Implantada 

(UNI) 

Unidade 1 1  0 0 0 1.560.000,00 0,00 0,00 0,00 1.560.000,00 

14711  P 498  HOSPITAL 
REGIONAL - 
GESTÃO - REC. EST. 

Leitos 
Disponíveis 

(UNI) 

Unidade 42 42  42  42  42  10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 40.000.000,00 

14712  P 499  HOSPITAL PÚBLICO 
REGIONAL - 

Leitos 
Disponíveis 

Unidade 42 42  42  42  42  10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 40.000.000,00 
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GESTÃO - REC. FED. (UNI) 

14711  P 500  HOSPITAL PÚBLICO 
REGIONAL - OBRAS 
COMPLEMENTARES 
- REC.EST. 

Ampliação 
Realizada 

(%) 

Porcentagem 45 15  15  15  0 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 15.000.000,00 

14712  P 501  HOSPITAL PÚBLICO 
REGIONAL - OBRAS 
COMPLEMENTARES 
- REC.FED. 

Ampliação 
Realizada 

(%) 

Porcentagem 45 15  15  15  0 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 15.000.000,00 

TOTAL 137.513.440,00 135.096.460,00 136.553.900,00 127.934.700,00 531.108.500,00 

Legenda: UO= Unidade Orçamentária  
     

 

  Tipo A = Ação            
  Tipo P= Projeto 

Prog. Det.= Código do Programa Detalhado 
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3.3. GESTÃO DO TRABALHO E EDUCAÇÃO PERMANENTE  

Diante do desafio de fortalecer o modelo de saúde vigente no município, 

a melhoria da atenção à saúde surge como prioridade da SEMS. Nesta 

perspectiva, a Gestão do Trabalho e a Educação Permanente são partes 

fundamentais no processo de instrumentalização dos profissionais da rede de 

saúde, pois para transformações efetivas nas práticas de trabalho é preciso 

que ocorra o processo de apropriação do conhecimento prático e técnico 

(teórico). Daí a importância da qualificação permanente da força de trabalho.  

Em Piracicaba estes dois núcleos assumem função de apoio estratégico 

para a gestão, sendo parte integrante da Diretoria de Administração Geral, são 

eles: Núcleo de Apoio Administrativo (NAA) e Núcleo de Educação 

Permanente. 

3.3.1. Gestão do Trabalho 

Na SEMS a gestão do trabalho é realizada pela Diretoria de 

Administração Geral que mantém articulação direta com as coordenadorias dos 

serviços de saúde e demais secretarias, principalmente com a Secretaria 

Municipal de Administração (SEMAD) e Secretaria Municipal de Finanças 

(SEMFI). No núcleo interno, as rotinas de administração de pessoal (fluxo de 

admissões, desligamentos, controle de frequência funcional, férias, entre outras 

atividades) são desenvolvidas pelo NAA.  

Na área meio, a SEMS possui contratualização com prestador de 

serviços de limpeza, o qual é responsável pela gestão da mão de obra e dos 

materiais de higienização. Embora esta mão de obra seja terceirizada, esta 

demanda uma supervisão constante da secretaria, pois devido à rotatividade 

no quadro, requer capacitação constante para adequação às exigências de 

higiene e limpeza que os estabelecimentos de saúde necessitam. 

Quanto aos recursos humanos próprios, a SEMS possui quadro 

funcional composto por servidores efetivos, comissionados (cargos em 

comissão) e estagiários. Entre os efetivos encontram-se os municipais, os 
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estaduais e os federais. Juntos, os servidores municipalizados, federais e 

estaduais, representam apenas 0,01% do total de funcionários da SEMS.  

Um aspecto importante na gestão de pessoal do município é o fato dos 

servidores serem contratados por regime contratual de trabalho misto, ou seja, 

o vínculo pode ser com base na Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT) ou 

com base no Estatuto do Município (estatutário). 

Em 2012, o quadro de funcionários da SEMS representava 26,63% do 

total de servidores da Prefeitura Municipal de Piracicaba (PMP). Dos 6.670 

servidores públicos, 1.776 servidores atuavam nos serviços de saúde 

municipal. Destes, 52% são celetistas, 47% estatutários e 1% comissionado.  

Em relação ao perfil destes servidores, 75,3% estão na faixa de 18 a 50 

anos; 24,8% têm idade superior a 51 anos, sendo 4,6% acima de 61 anos. 

Dos 1.776 servidores, 72% possuem formação especializada 

(conhecimento técnico), sendo 35% com ensino superior, 37% com ensino 

técnico e 28% com ensino médio e/ou ensino fundamental completo. 

Quanto ao panorama de evolução dos recursos humanos, nota-se que, 

desde 2007, a SEMS tem buscado recompor o quadro funcional de algumas 

unidades de saúde e também ampliar o número de profissionais devido ao 

crescimento dos serviços oferecidos pela rede municipal. No entanto, enfrenta 

dificuldades para retenção de algumas categorias profissionais, principalmente 

da área médica. Neste período, uma estratégia adotada para admissão de 

novos profissionais foi a abertura de concurso em caráter emergencial.  

Após o início da implantação do PSF no município, a partir de 2009, 

houve aumento de aproximadamente 15% no quadro efetivo da secretaria, com 

a criação de novos cargos e contratação de médicos, enfermeiros, técnicos e 

auxiliares de enfermagem, dentistas e agentes comunitários de saúde. 

Dimensionamento de pessoal 

No setor público, a demanda dos serviços é crescente, no entanto, o 

processo administrativo de reposição de profissionais tem sido um grande 
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desafio, por ser bastante burocrático e moroso. Diferentemente do setor 

privado, a SEMS não trabalha com contratos temporários para substituição 

imediata de licenças, férias, aposentadorias ou mesmo de desligamentos. Isto 

acaba por refletir direta ou indiretamente na dinâmica de trabalho dos serviços 

e dos servidores, gerando muitas vezes sobrecarga para ambos, além da 

elevação do número de horas extras. Tal aspecto tem sido pauta de análise e 

estudo, sendo um desafio para o próximo quadriênio à adequação entre 

redução de horas extras e reposição de pessoal. 

Para tanto, estão sendo estudadas também estratégias alternativas para 

sistematização de processos de trabalho, como a informatização, bem como a 

revisão de fluxos de trabalho. 

Absenteísmo 

Sabe-se que as ausências no trabalho (absenteísmo) influem 

diretamente nas relações de trabalho e na dinâmica operacional dos serviços, 

pois geram acúmulo de tarefas, podendo acarretar em atrasos nos prazos por 

aumento da demanda. Por sua vez, podem também reduzir a qualidade do 

trabalho desenvolvido pelos servidores públicos, gerando descontentamento 

dos munícipes. 

No setor público, o absenteísmo é preocupante não somente pelo 

impacto financeiro, mas também pelo seu potencial em “esvaziar” postos de 

trabalho, afetando toda a população. 

Neste sentido, a análise e o controle dos fatores associados ao 

absenteísmo no trabalho tornam-se também um grande desafio para a gestão 

do trabalho, bem como para gestão pública, devendo ser estudadas para 

adoção de ações para seu enfrentamento. 

Com base nos dados da SEMAD, fornecidos pelo Serviço Municipal de 

Perícias Médicas (SEMPEM), no período de agosto de 2012 a julho de 2013, 

foram registrados 595 afastamentos de servidores da SEMS. Dos quais 80% 

foram afastamentos por Licença para Tratamento de Saúde (LTS), que 

geraram 14.160 dias de ausência por LTS. Os demais afastamentos estão 
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associados a: Doação de Sangue - 4,03%; Licença Gestante - 6,55%; Licença 

Acompanhamento de Pessoa da Família - 2,86% (benefício concedido somente 

para servidores estatutários). 

Gráfico 81 – Índice de Absenteísmo na SEMS de Piracicaba. Período: ago/12 a jul/2013. 

Fonte: SEMPEM/SEMAD/PMP. 

Os indicadores de absenteísmo do período foram respectivamente: 

índice de frequência= 0,23; índice de absenteísmo por Licença Médica = 

3,82%. O índice de absenteísmo anual da SEMS foi de 3,28, enquanto que o 

da PMP foi de 3,38. 

Ainda segundo dados do SEMPEM/SEMAD, neste mesmo período, de 

acordo com CID 10, a maior incidência dos afastamentos por LTS estão 

associados aos grupos principais: 14,45% (64) – Grupo M (Doenças do sistema 

osteomuscular e do tecido conjuntivo); 13,32 (59) - Grupo S (Lesões, 

envenenamento e algumas outras consequências de causas externas); 12,64 

(56) – Grupo Z (Fatores que influenciam no estado de saúde e o contato com 

os serviços de saúde); 11,29 (50) - Grupo F (Transtornos mentais e 

comportamentais).  
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Gráfico 82 – Porcentagem de Afastamentos para tratamento de saúde de acordo com o 
CID 10 na SEMS de Piracicaba. Período: ago/12 a jul/2013. 

Fonte: SEMPEM/SEMAD/PMP. 

No quadriênio 2014-2017, cabe analisar junto aos serviços da SEMAD, 

SEMPEM e Serviço Especializado em Engenharia e em Medicina do Trabalho 

(SESMT), no detalhe as patologias e cargos associados aos grupos do CID10 

M e F, para estudo de ações que possam reduzir este percentual. Uma vez que 

os demais grupos apontados estão relacionados a fatores e variáveis de 

causas externas sendo de difícil manejo e/ou controle. 

 Outra medida a ser adotada para redução do índice de absenteísmo da 

secretaria é a implantação do registro de ponto eletrônico, que está em fase de 

estudo e adequação administrativa. 

3.3.2. Educação Permanente 

No intuito de fortalecer e sedimentar as políticas implementadas pela 

SEMS, surge o Núcleo de Apoio e Educação em Saúde (NAES). Criado como 

um núcleo estratégico para promoção de melhorias na atenção à saúde, tendo 

por finalidade ser um Programa de Aprimoramento Profissional destinado aos 

profissionais da saúde, permitindo efetivamente produzir a melhoria da 

qualidade de atendimento no município. 
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O NAES tem quatro eixos principais como objetivo:  

• Capacitar o profissional para uma atuação qualificada na área de saúde, 

promovendo o aperfeiçoamento do desempenho profissional, através da 

oportunidade de acesso a novos conhecimentos teóricos e ênfase nas práticas 

específicas; 

• Estimular o desenvolvimento de uma visão critica e abrangente do 

Sistema Único de Saúde, orientando sua ação para a melhoria das condições 

de saúde da população usuária do SUS; 

• Aprimorar o processo de formação dos participantes, considerando as 

diretrizes e princípios do SUS, de modo a desenvolver uma compreensão 

ampla e integrada das diferentes ações e processos de trabalho da Instituição;  

• Realizar campanhas de saúde para o usuário ter acesso às informações 

e orientações sobre a promoção à saúde e prevenção às doenças e conhecer o 

que a Rede Municipal da Saúde oferece para assisti-lo em suas necessidades. 

Gráfico 83 – Evolução anual dos eventos promovidos pela SEMS. Período: 2008 a 2012. 

Fonte: NAES/SEMS/PMP. 

Cabe destacar que o NAES conseguiu realizar em 2009, mais que o 

triplo de eventos realizados no ano de 2008 (62). Em 2009, foram 200 eventos 

realizados de modo externo (outras instituições) e internos (promovidos pelo 

NAES e/ou pelas unidades de saúde). Entre os eventos estão contabilizados 

cursos, treinamentos, congressos, jornadas, simpósios, seminários, encontros 

e capacitações. 
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A média de eventos mantida pelo NAES entre 2009 e 2012 é de 200 

eventos ao ano. Embora em 2011, o número de eventos tenha sofrido pequena 

redução (187). Neste mesmo ano, houve significativo aumento no número de 

profissionais participantes, totalizando 853 profissionais. Conforme ilustrado no 

gráfico 84. 

Gráfico 84 – Evolução anual dos eventos promovidos pela SEMS. Período: 2008 a 2012. 

Fonte: NAES/SEMS/PMP. 
 

Em 2012 foram realizados 206 eventos, sendo 40 encontros e reuniões, 

60 congressos, 40 cursos e treinamentos, 13 simpósios e seminários, 15 

capacitações, 09 jornadas e 29 ações de promoção à saúde para a população. 

O número do ano de 2012 foi quase quatro vezes maior do que o alcançado 

em 2010. 
 
3.4. HUMANIZAÇÃO E OUVIDORIA 

 
A Humanização dos Serviços não é um assunto que se esgote, trata-se 

de um tema amplo, complexo e em desenvolvimento. Desde o início de 2000, a 

Política Nacional de Humanização (PNH) vem sendo tratada pelo Ministério da 

Saúde e, ao longo dos anos, vem se implementando e com isso surgindo 

novos horizontes a serem vislumbrados pelos trabalhadores de saúde.  

A Atenção Básica de Piracicaba, que abrange as UBSs, CRABs e PSFs, 

tem atuado no acolhimento do servidor público, no seu ingresso ao trabalho 

quando da nomeação, garantindo treinamento de integração e apresentação da 

rede de saúde existente no município. Especificamente nas unidades de saúde, 
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tem-se trabalhado na recapacitação dos recursos humanos das unidades de 

saúde, e reestruturação dos ambientes físicos, com reformas de prédios e 

construções de novos equipamentos de saúde, visando a garantia da 

ambiência e criação de novas convivências de trabalho, garantindo com isso 

qualidade do serviço ofertado ao usuário. 

  Nas UPAs temos paulatinamente, mas num crescente, implantado as 

avaliações de Acolhimento com Critérios de Risco, que é um dispositivo da 

PNH que prioriza o atendimento aos usuários que apresentam maior 

necessidade do atendimento, através de classificação sinalizada de acordo 

com a avaliação da sintomatologia e urgência de cada caso. Estamos com 

isso, trabalhando um Principio Doutrinário do SUS que é a EQUIDADE, quando 

o usuário que está em situação de urgência/ emergência é priorizado no 

atendimento.  

 Desde 2010 tem-se realizado capacitações dos profissionais da rede de 

atenção à saúde buscando preconizar o acolhimento e a humanização do 

atendimento, tendo como meta a otimização dos serviços. O foco principal 

destas ações tem sido as unidades de Atenção Básica, por serem a porta de 

entrada no sistema, e as unidades de urgência e emergência, em função da 

elevada demanda atendida nestas unidades. Assim, no quadriênio 2014-2017, 

pretende-se ampliar e qualificar o acolhimento nestas “portas de entrada” da 

rede SUS em Piracicaba. 

Considerando a Ouvidoria como um dos componentes da PNH, que 

atribui a devida importância à participação do usuário na gestão pública ao 

identificar ações que precisam ser alteradas ou mantidas, esta assume 

importante papel para o próximo quadriênio para melhoria dos serviços e 

aproximação com o usuário.  

 Nesta perspectiva, a SEMS conta com o Serviço de Informações à 

População (SIP) – 156 que funciona via contato telefônico ou por acesso no 

portal virtual da Prefeitura27 através do Fale Conosco. A partir deste contato, os 

usuários podem esclarecer dúvidas e encaminhar reclamações, solicitações, 

elogios e sugestões a respeito das unidades de saúde para melhoria do 

                                                                 
27Portal da Prefeitura Municipal de Piracicaba: www.piracicaba.sp.gov.br 
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atendimento. Há ainda usuários que buscam acesso direto aos profissionais da 

SEMS, fazendo-o pelo atendimento presencial na secretaria. Sempre que 

acessado, o SIP-156 gera ao munícipe um número de protocolo para 

acompanhamento do processo e garantia da resolução da demanda. 

Ainda no sentido de aproximação e acesso ao usuário, pensando-se em 

facilitar sua comunicação com a SEMS, para o quadriênio 2014-2017, estão 

sendo estudadas outras ações estratégicas que possibilitem estabelecer um 

contato mais próximo com o usuário SUS. Nesta perspectiva, será implantado 

o projeto-piloto da ouvidora da SEMS, Fale com o Ouvidor, com a criação de 

formulário impresso, disponibilizado ao usuário em sua unidade de referência 

para avaliação do atendimento prestado nos serviços de saúde do município. O 

objetivo é implantá-lo em todas as unidades de saúde que realizam 

atendimento ao público. 

 

3.5. COMUNICAÇÃO  

A assessoria de comunicação da SEMS encontra-se, no organograma, 

subordinada ao Centro de Comunicação Social da PMP, sendo todo o material 

elaborado encaminhado para apreciação deste órgão, o que contribui ampliar a 

articulação entre as ações da SEMS e do governo municipal. 

A partir de 2013, a SEMS conseguiu ampliar seus recursos humanos, 

contando assim com dois jornalistas exclusivos para trabalhar com os temas da 

saúde municipal, ficando estes responsáveis por acompanhar e assessorar 

todos os setores da SEMS. Isto permitiu que a SEMS adquirisse maior 

autonomia para as tomadas de decisão em relação à divulgação de matérias 

ou respostas às demandas da imprensa em geral, bem como adequação às 

priorizações da secretaria. 

Uma medida importante adotada na comunicação da SEMS em 2013 foi 

a criação da identidade visual da secretaria, permitindo a caracterização da 

secretaria em documentos impressos e materiais de divulgação. 

Em relação ao material impresso, de divulgação e campanhas, sua 

elaboração ocorre em conjunto com as coordenadorias da SEMS. Uma vez 
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finalizado o texto, este é encaminhado para o Centro de Comunicação Social, 

que elabora a arte.  

A contratualização de serviços de impressão gráfica reduziu o tempo de 

entrega dos serviços, possibilitou melhorias na organização da SEMS para 

resposta às demandas de eventos e campanhas, e permitiu a padronização e o 

controle da qualidade do material confeccionado. 

Cabe destacar que a partir de 2013 houve uma mudança no processo de 

elaboração do material impresso, que deixou de ser elaborado por assuntos ou 

eixos de campanhas, sendo confeccionado de modo mais orientativo, por 

temas voltados a cada público-alvo ao qual se destina. Outra ação importante 

da SEMS vinculada à comunicação foi a adesão, no ano de 2012, às 

campanhas de Combate ao Crack e ao Câncer, a primeira realizada em 

parceria com o governo federal, por meio da campanha Crack é Possível 

Vencer e, a segunda, em parceira com instituições e projetos relacionados aos 

assuntos, Associação Ilumina e Fundação Jaime Pereira (FUNJAPE). A partir 

dessas parcerias, iniciou-se a realização das campanhas Outubro Rosa e 

Novembro Azul, intensificando-se as ações da SEMS em relação à prevenção 

ao câncer de colo de útero e de próstata. 

Para o quadriênio 2014-2017, o grande desafio da assessoria de 

comunicação da SEMS será conseguir inverter a lógica atuante no município 

em relação à divulgação das notícias publicadas na mídia sobre a SEMS. Nota-

se que ocorre um aumento na divulgação das pautas positivas, no entanto 

estas não têm conquistado tanto espaço nos veículos de imprensa local.  
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3.6. INFRAESTRUTURA DE APOIO E LOGÍSTICA 

 A infraestrutura e logística da SEMS é composta pelo Departamento de 

Material e Logística, Divisão de Almoxarifado, Divisão de Contratos e 

Licitações, Setor de Manutenção, Central de Esterilização, Lavanderia 

Municipal e Serviço Integrado de Transportes da Secretaria da Saúde (SITSS). 

Todos estes serviços têm por finalidade dar suporte a todas as atividades-fim 

da SEMS. 

 A articulação entre estes serviços possibilita à SEMS a adoção de 

medidas estratégicas para ofertar condições de apoio administrativo e suporte 

(suprimento) em geral a todos os serviços de saúde.  

Departamento de Material e Logística 

Desde sua origem, o Departamento de Material e Logística de 

Piracicaba, por meio da Divisão de Almoxarifado, é responsável pelo 

recebimento, armazenamento e distribuição dos medicamentos, materiais de 

enfermagem, de escritório, veterinários, odontológicos, de laboratório, de 

lavanderia, de esterilização, de limpeza, medicamentos e materiais para 

cumprimento de Mandados Judiciais, mobiliários de escritório, mobiliários 

hospitalares, mobiliários sob medida, eletrodomésticos, equipamentos médicos, 

equipamentos de laboratório. 

E, desde 2006, incorporou às suas atribuições as atividades de 

planejamento, quantificação, qualificação dos materiais adquiridos, pesquisa de 

mercado, elaboração do processo de compra, análise técnica do processo, 

parecer e programação das ordens de fornecimento. A partir deste momento, 

todo o planejamento é realizado partindo-se do histórico de consumo registrado 

nos últimos 12 meses, buscando articulação com os projetos de implantação 

de novas unidades para programação da necessidade de consumo anual. 

Esta mudança agregou resultados positivos ao setor e à SEMS, visto 

que ao centralizar os pedidos de todas as unidades, viabilizou melhorias no 

planejamento e na mensuração das quantidades necessárias para 

fornecimento às unidades (controle de estoque), possibilitando a minimização 
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dos intervalos do abastecimento e reposição de estoque. Soma-se a isto a 

vantagem de obter o feedback das unidades, quanto à eficácia e qualidade dos 

produtos, podendo apropriar-se desta informação para alteração do descritivo 

objetivando a elevação da qualidade do produto a ser adquirido.  

A informatização do almoxarifado, ocorrida em 2011 por meio do sistema 

Olostech, trouxe ganhos ao permitir o controle de consumo das unidades, bem 

como sua análise a partir de relatórios emitidos no sistema, com rápida 

visualização da média de consumo mensal de cada unidade. Desta forma, é 

possível acompanhar o giro dos produtos no almoxarifado e a partir do 

monitoramento dos prazos de validade, tem-se evitado o desperdício de 

materiais, proporcionando à SEMS redução de custos com reposição. 

 Ainda em relação à Divisão de Almoxarifado, outra mudança positiva 

alcançada foi a descentralização do sistema informatizado de patrimônio, 

SINO, utilizado na SEMAD (responsável pelo patrimônio de toda PMP). Esta 

descentralização permitiu a realização da tramitação e emplacamento do 

material permanente da SEMS, reduzindo-se o tempo de espera para a 

liberação dos mesmos aos serviços de saúde. Com a mudança, a SEMAD 

apenas fornece as placas para emplacamento, a SEMS executa o serviço e a 

SEMAD recebe o espelho dos dados do patrimônio da SEMS. 

O departamento tem trabalhado com a padronização e readequação dos 

materiais de consumo28. De 2006 a 2009 manteve-se um patamar equilibrado 

de movimentação financeira em torno de R$ 9 milhões/ano, sendo a partir de 

2010 iniciado uma exponencial de movimentação financeira (que pode ser 

visualizada no gráfico a seguir) justificada pela abertura das novas unidades de 

saúde, do aumento do número de usuários do sistema SUS (consequência da 

diminuição do poder aquisitivo da população em pagar um plano de saúde) e 

da elevação da qualidade dos serviços prestados pela rede municipal de saúde 

de Piracicaba, motivando cada vez mais a população a ser usuária do sistema.  

                                                                 
28 Encontra-se em andamento a atualização dos membros da Comissão para Avaliação e 

Análise Técnica de Produtos e Materiais Médico-Hospitalares. 
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Gráfico 85 – Movimentação Financeira do Departamento de Material e Logística, Período: 
2006 a 2013. 
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Fonte: Dpto Material e Logística/SEMS/PMP. 

Em 2012, a movimentação do departamento foi em torno de R$ 15 

milhões, para atender 151 unidades com medicamentos, materiais de 

enfermagem, escritório, equipamentos, mobiliários, materiais veterinários, 

mandados judiciais, materiais odontológicos e materiais de laboratório. 

Para o próximo quadriênio, um ponto que requer estudos de estratégias 

é a logística de distribuição de material, pois todas as unidades de saúde são 

atendidas no mínimo 01 vez ao mês para entrega da grade de materiais e/ou 

medicamentos, com exceção das UPAs e da COT, que são atendidas 02 vezes 

ao mês devido ao grande volume de material consumido. No entanto, além dos 

pedidos citados, o almoxarifado recebe cerca de 300 pedidos avulsos (extras), 

portanto o que deveriam ser 156 entregas mensais transformam-se em 456 

entregas por mês.  

Este elevado número de pedidos avulsos sinaliza falhas nos pedidos 

realizados, podendo estas estarem relacionadas à falta de planejamento da 

unidade, à dificuldade de adequação entre a distribuição e a necessidade da 

unidade (em função do reduzido número de veículos), ou ao atraso nas 

entregas por parte dos fornecedores. Para tanto, a estratégia de intervenção 
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estudada para identificar estas lacunas presentes entre os pedidos e as 

entregas é a criação de uma equipe mínima de supervisão de campo, que a 

partir das visitas às unidades, a partir de um check list pré-definido, poderá 

subsidiar o departamento ao identificar os reais estoques existentes, avaliar as 

formas de armazenamento dos produtos, registrar o consumo efetivo e fornecer 

as orientações e/ou capacitar aos profissionais da rede para adequado 

preenchimento das grades e armazenamento dos produtos. 

Outro aspecto relevante ocorrido nos últimos 03 anos, foi o reflexo do 

aumento das compras efetuadas pela SEMS, o qual resultou na necessidade 

de ampliação das unidades para armazenamento dos materiais, passando de 

03 para 05 unidades de almoxarifado (02 imóveis próprios e 03 alugados).  

A partir de tais mudanças, surgiram algumas dificuldades para o setor 

em relação à logística de distribuição dos materiais (devido à distância entre os 

almoxarifados) e também da variação das especificidades de armazenamento 

dos diversos tipos de produtos. Diante disto, o armazenamento foi organizado 

em 02 almoxarifados de medicamentos, 02 de enfermagem e correlatos e 01 

de mobiliários. Considerando-se que as condições de armazenamento no 

município não são ideais, busca-se para o próximo quadriênio, a criação de um 

almoxarifado único da SEMS que possibilite o armazenamento adequado de 

todo o estoque, respeitando-se as especificidades dos medicamentos 

(conforme as normas da VISA) e dos demais produtos. Enquanto isto, busca-se 

alternativas, mesmo que paliativas, para o armazenamento dos produtos, 

organizando-os nos almoxarifados conforme o fluxo de consumo (fluxo de 

saída), visando a redução o tempo de permanência do estoque nos locais com 

mais problemas para armazenamento. 

Contudo, para o quadriênio 2014-2017 um dos grandes desafios da 

SEMS associa-se à adoção de estratégias para otimização da articulação com 

a assessoria jurídica em relação à cobrança da efetivação dos contratos dos 

fornecedores, principalmente de medicamentos. Pois, a morosidade da 

tramitação na assinatura de contratos ou nas sanções dos mesmos (quando da 

não entrega dos produtos), tem gerado retrabalho para a SEMS, devido 



           Prefeitura do Município de Piracicaba 
                          SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
                                                 Estado de São Paulo 
 

 

259 
 

“recompra” dos produtos e, mesmo que por curto período, tem repercussões ao 

usuário do SUS devido às lacunas que emergem do descumprimento dos 

contratos firmados com os fornecedores. 

Divisão de Contratos e Licitações 

A divisão de contratos e licitações é responsável pelo apoio logístico, 

execução e fiscalização, em todos os processos de licitação e contratos das 

atividades meio necessárias à SEMS. Todo o processo de contratação de 

serviços é desencadeado pela necessidade de resolução de demandas pré-

existentes na SEMS, diante das quais não há recursos internos para solução, 

seja por falta de mão de obra ou por especificidade técnica. 

Em virtude do aumento dos serviços de saúde e, consequentemente, da 

demanda de trabalho, considerando-se a burocracia administrativa existente 

nos serviços públicos, a falta de recursos humanos acaba sendo um 

dificultador no processo de desenvolvimento de melhorias de trabalho.  

Pois, algumas das demandas emergentes requerem conhecimento 

técnico específico para sua resolução (por exemplo, de engenharia). Mesmo 

para a contratação do serviço, o conhecimento técnico se faz necessário para 

descrição do serviço contratado, bem como para sua fiscalização. Além disto, a 

falta de recursos humanos reflete também na organização dos registros e 

análise dos contratos administrativos, dificultando a fiscalização e análise dos 

serviços contratados.  

Setor de Manutenção 

Na hierarquia da SEMS, o Setor de Manutenção encontra-se 

subordinado à Divisão de Contratos e Licitações, sendo responsável por toda 

manutenção predial, pelo acompanhamento e fiscalização da manutenção 

corretiva e preventiva dos equipamentos médicos e dos materiais de uso 

permanente. Criada em 2005, conta com equipe reduzida de 05 funcionários e 

02 veículos para atender as 153 unidades da SEMS, o que acaba por 

determinar uma ação, essencialmente, corretiva com relação às demandas de 

manutenção. 



           Prefeitura do Município de Piracicaba 
                          SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
                                                 Estado de São Paulo 
 

 

260 
 

O setor de manutenção é responsável pela realização de todos os tipos 

de coleta de preço para compra de peças e materiais utilizados para consertos 

nos equipamentos médicos e na manutenção predial, bem como para 

realização de serviços de serralheria, vidraçaria, chaveiro, entre outros. Realiza 

ainda o acompanhamento anual do Controle de Qualidade de Imagem e Testes 

de Radiação de Fuga dos aparelhos de Raio X, bem como da calibração anual 

do equipamento/cabine de audiometria. 

O setor funciona em escala de plantão à distância, 24 horas, com 

especial atenção para as UPA. Também em relação a estas unidades, realiza o 

monitoramento das demandas e, quando necessário, realiza sua manutenção 

das redes de oxigênio e ar comprimido, dos rádios de comunicação destas 

unidades. 

O setor de manutenção organiza a logística e tramitação das demandas 

associadas à manutenção das 153 unidades da SEMS. Com a informatização 

do setor, ocorrida em 2010, todo o processo fica registrado em sistema 

informatizado, desde a solicitação de reparos efetuada no sistema diretamente 

pela unidade solicitante à realização do serviço.  

Nos últimos anos, com a expressiva ampliação do número de unidades e 

de sua descentralização, os recursos humanos disponíveis tornaram-se 

insuficientes para acompanhar as reformas e obras realizadas nas unidades. 

Diante disto, há uma dificuldade para gestão dos projetos de investimento em 

infraestrutura, principalmente no tocante à assessoria e supervisão em 

reformas e obras. 

De modo geral, a infraestrutura de apoio e logística não acompanhou 

esse aumento ocorrido na mesma proporção, tornando-se necessário a 

centralização do setor em sede própria e adequação dos recursos humanos, 

tanto para a qualificação no atendimento das demandas de manutenção para 

toda a rede de serviços, quanto para melhorias na fiscalização, agilidade e 

qualidade nos serviços prestados, previsto para o próximo quadriênio. 

Em Piracicaba, a gestão do processo de planejamento e execução das 

obras de ampliações dos serviços é de responsabilidade da Secretaria 
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Municipal de Obras (SEMOB), que muitas vezes desconhece algumas das 

especificidades dos serviços de saúde. Para o próximo quadriênio 2014-2017, 

a SEMS terá como objetivo o alinhamento entre o planejamento das obras de 

ampliação com integração dos coordenadores da SEMS, para que tais 

ampliações apresentem as adequações necessárias aos processos e 

estruturas de trabalho existentes nos serviços de saúde.  

Além disto, estuda-se para o próximo quadriênio a adaptação de um 

veículo para funcionamento de micro oficina volante para atender as demandas 

da SEMS de modo regionalizado. Para tanto, será necessário a adequação dos 

recursos humanos da manutenção predial e do administrativo. 

Central de Materiais e Esterilização 

A Central de Materiais e Esterilização (CME) é responsável pelo 

processamento de todos os materiais, desde a limpeza, inspeção e 

acondicionamento em embalagens adequadas, até a distribuição dos produtos 

esterilizados às unidades de saúde. Equipada com 01 autoclave horizontal de 

313 litros, com opção de esterilização com formaldeído, e 01 seladora para 

papel grau cirúrgico, para embalar corretamente os materiais e/ou 

instrumentais que serão transportados para as unidades.  

A CME trabalha com média de 02 ciclos diários para atender as 

unidades: 04 UPAs, COT, Policlínica, CESM, CDI, CEDIC e CCZ.  

Ao chegar à CME, o material recebido das unidades (limpo) é levado 

para a área contaminada para limpeza e secagem, sendo disponibilizado à 

unidade novo material totalmente esterilizado para reposição. Na CME depois 

de finalizada a higienização o material é encaminhado para a área limpa, onde 

ocorre a inspeção, preparo e esterilização do mesmo. Em seguida é 

encaminhado para a área de armazenamento e distribuição para então ser 

disponibilizado para as unidades em substituição dos materiais entregues à 

esterilização. Assim, reinicia-se o ciclo.  

Na CME é esterilizado todo tipo de instrumental e tecido, além da 

desinfecção de alto nível em materiais termossensíveis. No local são seguidas 
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todas as exigências da Vigilância Sanitária (VISA) e da Agência Nacional de 

Vigilância Sanitária (Anvisa), sob a supervisão da CCII da SEMS. 

Em busca do aumento nas ações de cuidados com a desinfecção de 

materiais em uso nas unidades, além da criação da CME, a SEMS realizou no 

ano de 2009, outros investimentos como a substituição do papel Kraft para o 

papel grau cirúrgico, aquisição de detergente enzimático e a aquisição de 31 

autoclaves para a esterilização de materiais nas unidades de atenção primária 

(UBS, PSF, CRAB), tais como instrumentais cirúrgicos, compressas, gases e 

outros, através do calor úmido sob pressão.  

Lavanderia Municipal 

O serviço de lavanderia municipal, inaugurado em novembro de 2011, 

tem contribuído para a melhoria na qualidade e humanização dos serviços 

prestados, fornecendo condições para um melhor acolhimento e acomodação 

do usuário que, por ventura, necessite de cuidados de saúde em exames, 

consultas ambulatoriais ou internações.  

A lavanderia atende as 04 UPA, COT, CEDIC, SAMU, Policlínica, CDI, 

CESM, CAPs II Bela Vista e CCZ. Para tanto, está equipada com 02 lavadoras 

(capacidade de 50 Kg), 02 centrifugas (capacidade 50 kg), 02 secadoras de 

aquecimento elétrico (capacidade de 30 Kg) e 01 calandra.   

No intuito de melhorar as condições de hotelaria nas unidades, 

principalmente nas de urgência e emergência, a SEMS investiu na aquisição de 

3.035 toalhas de banho, 2.662 toalhas de rosto, 7.300 lençóis de cama e 2.500 

de berço, 3.700 fronhas e 852 aventais. O que possibilita a SEMS manter um 

estoque aproximado para 03 dias, podendo acomodar até 130 leitos. Além 

disso, foram confeccionados 1.120 campos cirúrgicos, sendo 138 campos 

cirúrgicos para CCZ e 982 para as unidades de saúde (347 campos abertos, 

387 campos fenestrados e 248 campos fechados).  
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Serviço Integrado de Transportes da Secretaria da Saúde  

Desde 2005, a SEMS trabalha para otimizar e ampliar os recursos de 

atendimento à população que necessita de transporte para serviços médicos 

especializados em outros municípios. Assim, surgiu o Serviço Integrado de 

Transportes da Secretaria de Saúde (SITSS), com a finalidade de transportar 

os usuários SUS em tratamento ambulatorial (hemodiálise, quimioterapia, 

fisioterapia, radioterapia, consultas, altas hospitalares) no município de 

Piracicaba ou fora dele.  

Nas atribuições do SITSS, estão contemplados os serviços de 

administração e manutenção de toda a frota de veículos da Secretaria de 

Saúde, organização e logística dos serviços que requeiram transporte, tais 

como, coleta de exames laboratoriais e de zoonoses, transporte de equipes 

que atuam nas campanhas de vacinação promovidas ou de responsabilidade 

da Secretaria de Saúde, transporte de pessoal administrativo para treinamento 

ou cursos fora do município. 

No comparativo entre os anos de 2004 e 2012 nota-se que houve um 

aumento de veículos na frota da SEMS, passando de 57 para 98 veículos.  

Outro fator que tem contribuído para melhorar nas condições de conforto 

e segurança aos usuários é a constante renovação da frota, que hoje conta 

com aproximadamente 75% de seus veículos com no máximo 03 anos de uso, 

o que reduz consideravelmente os custos com manutenção e gastos com 

combustíveis.  

Com a otimização do uso dos veículos e o maior aproveitamento nos 

transportes, com a mesma quantidade de veículo, a SMS, conseguiu duplicar o 

atendimento, aos pacientes que fazem tratamento dentro ou fora do município. 

No ano de 2012 o SITSS foi responsável pelo transporte de 22.871 

pessoas (pacientes e acompanhantes), para tratamento em unidades de saúde 

de referência fora do município. Para tanto, foram realizadas 3.161 viagens, o 

que representa média de 263 viagens por mês.  
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Em relação às viagens dentro do município, foram realizadas 3.658 

viagens para o transporte de 11.474 pacientes (pacientes e acompanhantes), 

para unidades de saúde. 

Cabe ressaltar que em 2011 o SITSS recebeu nova sede, com melhorias 

de mobiliários, equipamentos de informática e central telefônica digitalizada.  

3.7. TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO 

Nos últimos 10 anos foram grandes os investimentos na compra de 

equipamentos (microcomputadores e impressoras), praticamente todos os 

serviços disponibilizados pela SEMS, vem funcionando com esses 

equipamentos. Desde 2005, foi implantado o software de gestão Olostech que 

está presente nos seguintes módulos: Agendamento e produção de consultas e 

exames; Recepção e Acolhimento nas UPAs e COT; RX das UPAs e COT; 

Farmácias Municipais (implantado em 5 farmácias); Almoxarifado; Compras; 

Manutenção de Instalações; Monitoramento de gestantes e Envio de 

informações ao SUS – SAC. 

Cabe destacar que até 2012, a tecnologia da informação da SEMS não 

estava estruturada enquanto um setor, atuando de modo descentralizado nas 

coordenadorias da atenção básica e da urgência e emergência. Diante da 

insuficiência em se ter recursos humanos, físicos, materiais e financeiros para 

evolução de uma estruturação da equipe de modo descentralizado, optou-se 

pela criação de um setor específico para este fim.  

Criado em maio de 2013, o Setor de Gestão da Informação (SGI), surge 

como um apoio estratégico para a criação de condições para o tratamento 

adequado e correto de todas as informações geradas pela SEMS, a fim de 

garantir os dados para políticas de saúde e atendimento da legislação vigente.  

Embora com equipe reduzida de apenas três servidores, o setor está 

organizada em 03 subsetores: Setor de Hardware, Setor de Software, Setor de 

Informação. 
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Setor de Hardware: Responsável pelo reparo e manutenção de todos os 

equipamentos de informática da SEMS, dando treinamento e consultoria nas 

aquisições de novos equipamentos, tendo como responsabilidade: 

• A manutenção de todos os equipamentos de informática da SEMS 

composta por 552 microcomputadores, 215 impressoras, 132 aparelhos de 

speed e 60 modens 3G e periféricos (teclados, mouses, trocas de fiações, etc.); 

• Dar suporte por telefone ou “in loco”, quando necessário, a toda as 

unidade de atenção à saúde do município;  

• A estruturação da engenharia de redes de informática, junto ao Centro 

de Informática da SEMAD ou de firmas terceirizadas, a fim de fazer a mediação 

necessária e dar subsídios em reparos ou implantações das mesmas.  

Setor de Software: Responsável em garantir que as informações e cadastros 

estejam adequados aos sistemas utilizados pela SEMS, dando o suporte e 

treinando os usuários desses sistemas, a partir de atividades como:  

• Manutenção dos cadastros de todos os servidores, de todas as 

especialidades, e de todos os departamentos da SEMS. Além de garantir, junto 

à CENTRUS e às unidades que todos os usuários da rede SUS, de Piracicaba 

e de outras cidades, que utilizam a rede de saúde do município estejam 

corretamente cadastrados em nosso sistema de gestão (Olostech).  

• Apoio técnico e treinamento junto às empresas contratadas ou não 

(SUS) nas implantações da todos os softwares utilizados pelos departamentos 

da SEMS. 

• Mediação entre as empresas contratadas e a SEMS, a fim de garantir a 

integralidade das informações e filtrar as necessidades junto às mesmas. 

Setor de Informação: Responsável por garantir que os dois setores acima 

citados consigam trabalhar de modo coordenado, atuando com as demais 

coordenadorias e com a SEMS, a fim de garantir que suas políticas e diretrizes 

internas sejam plenamente atendidas e que as políticas do SUS sejam 

integralmente cumpridas. Para tanto, adota as ações: 
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• Criação de políticas de compra e utilização dos hardwares e softwares 

junto a SEMS e as demais coordenações da saúde.  

• Criação de cronogramas e centralizar as implantações e 

implementações dos softwares contratados pela SEMS, garantindo que os 

mesmos estejam de acordo com as necessidades dos serviços e que atendam 

as legislações vigentes. 

• Integração entre os diversos departamentos, garantindo a funcionalidade 

e as necessidades de todas as coordenadorias. 

• Criação de banco de dados único, para tratamento adequado aos dados 

da SEMS, que retrate por meio de relatórios os verdadeiros as informações 

necessárias para gerenciamento.  

Para o quadriênio 2014-2017, a prioridade é dar condições 

primeiramente de acesso às unidades, pois são persistentes os problemas 

relativos a conectividade no município, ainda há bairros que não são servidos 

pelo módulo convencional de acesso, como por exemplo, a zona rural, ou 

ainda, outros em que os serviços oferecidos são de baixa conexão, não sendo 

capazes de garantir a comunicação das informações nos prazos necessários 

tanto gerencialmente como para a geração de produção para o SUS.  

Outra medida prioritária é adequar as unidades com o número mínimo 

de equipamento e melhorar os maquinários, pois ainda há serviços com 

microcomputadores muito antigos que dificultam os acessos aos diversos 

programas existentes.  

O estudo das solicitações de reparos realizado em 2013 sinaliza a 

necessidade de implantação de maneiras de bloqueio a sites inapropriados, 

pois grande parte das demandas de reparo das máquinas se deve a má 

utilização dos equipamentos. Para tanto, está em estudo à adoção do software 

LINUX e de ferramentas gratuitas ou pagas para controle de acesso a sites. 

Além disto, pretende-se dar continuidade à implantação dos módulos de 

informatização nas Farmácias, no Laboratório Municipal (em teste na UPA Vila 

Sonia), nas unidades de Saúde Mental e na COT (previstas para o primeiro 
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trimestre de 2014), como também da Fisioterapia, UPAs, Saúde da Família e 

Consultório Informatizado. 

Estuda-se ainda: 

• A criação de uma estrutura física (com compra de servidores e 

demais equipamentos necessários) para acesso e controle a todos os 

equipamentos da Saúde, evitando assim problemas de má utilização dos 

mesmos, gerenciando e monitorando os trabalhos executados, evitando 

entrada de “vírus” e consequentemente danos causados pelos mesmos; 

• A reestruturação dos cabeamentos físicos das unidades, 

garantindo melhoria nos sinais de internet das mesmas; 

• Criar o “Business Intelligence” ou “Balanced Scorecard” da saúde, 

onde hajam painéis de fácil visualização que podem servir de metas a serem 

alcançadas pelas unidades não apenas na questão do quantitativo, mas do 

qualitativo dos atendimentos; 

• Capacitar os gestores através de cursos para que os mesmos tenham 

uma visão completa do sistema mostrando as ferramentas apropriadas para 

um gerenciamento mais eficaz através do próprio sistema Olostech e suas 

ferramentas de gestão. 

 A implantação do consultório informatizado em toda rede demanda 

elevado investimento em equipamentos. Será necessário dobrar a capacidade 

disponível hoje, por esse motivo pretende-se priorizar sua implantação nos 

setores de maior necessidade, nas Urgências e Emergências e nas Cirurgias 

Eletivas, visando a melhora na eficiência e na qualidade da gestão das 

informações ao SUS. Pois, desta forma, será possível garantir e controlar de 

maneira mais austera os valores envolvidos nestas transações. 

3.8. PARTICIPAÇÃO E CONTROLE SOCIAL 

  
 A Constituição Brasileira garante a participação dos usuários, 

profissionais de saúde, gestores e prestadores de serviços no processo de 
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formulação das políticas de saúde, assim como no controle de sua execução, 

que é exercido por meio dos conselhos e das conferências de saúde, 

obrigatórios nas três esferas de governo. A organização do sistema de saúde 

deve seguir alguns preceitos e diretrizes. 

Em relação à participação e controle social em Piracicaba, o Conselho 

Municipal de Saúde (CMS), através do diálogo com a SEMS, vem discutindo e 

elaborando propostas que buscam operacionalizar as diretrizes aprovadas pela 

Conferência Municipal de Saúde, atuando na formulação, fiscalização e 

monitoramento da execução das Políticas de Saúde do município e no 

incentivo à criação das Comissões Locais de Saúde (CLS) em todas as áreas 

de abrangência das unidades de atenção básica à saúde do município. 

As CLS são, a exemplo do CMS, instituídas por lei municipal e têm sua 

composição paritária, com representação dos trabalhadores da unidade de 

saúde e dos seus usuários, funcionando com instância de gestão local. 

Há que se destacar que o CMS de Piracicaba, criado pela Lei nº 3.305 

de 02/07/1991 e Lei Complementar nº 221 de 18/08/2008, foi um dos primeiros 

a ser presidido por um representante do segmento de usuários. 
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4. DIRETRIZES, OBJETIVOS E METAS 

Diretrizes, Objetivos e Metas:  

Diretriz 1 - Garantia do acesso da população a serviços de qualidade, com 

equidade e em tempo adequado ao atendimento das necessidades de saúde, 

mediante aprimoramento da política de atenção básica e da atenção 

especializada. 

Objetivo 1.1 - Utilização de mecanismos que propiciem a ampliação do acesso 

da atenção básica. 

Metas: 

1. Aumentar de 73% para 80% a cobertura populacional estimada pelas 

equipes de Atenção Básica. 

2. Reduzir as internações por causas sensíveis à Atenção Básica dos 

atuais 17% para 15%. 

3. Aumentar de 66% para 70% o percentual de cobertura de 

acompanhamento das condicionalidades de Saúde do Programa Bolsa 

Família (PBF). 

4. Aumentar de 30% para 31,5% a cobertura populacional estimada pelas 

equipes de Saúde Bucal. 

5. Aumentar de 3,9 para 4,0 o percentual de ação coletiva de escovação 

dental supervisionada. 

6. Reduzir de 7,2% para 7,0% o percentual de exodontia em relação aos 

procedimentos preventivos e curativos. 

Objetivo 1.2 - Garantir acesso da população a serviços de qualidade, com 

equidade e em tempo adequado ao atendimento das necessidades de saúde, 

mediante aprimoramento da política da atenção especializada. 



           Prefeitura do Município de Piracicaba 
                          SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
                                                 Estado de São Paulo 
 

 

270 
 

Metas: 

7. Aumentar de 1,05 para 1,10 o número de procedimentos ambulatoriais 

de média complexidade selecionados para cada 100 indivíduos da 

população residente. 

8. Aumentar o número de internações clínico-cirúrgicas de média 

complexidade na população residente dos atuais 3,10 para 3,20 a cada 

100 indivíduos. 

9. Aumentar o número de procedimentos ambulatoriais de alta 

complexidade selecionados para população residente dos atuais 5,90 

para 6,00 a cada 100 indivíduos. 

10.  Aumentar o número de internações clínico-cirúrgicas de alta 

complexidade na população residente dos atuais 4,50 para 4,70 a cada 

1000 pessoas. 

11.  Manter em 100% os serviços hospitalares com contrato de metas 

firmado. 

 

Diretriz 2 - Aprimoramento da Rede de Atenção às Urgências, com expansão e 

adequação de Unidades de Pronto Atendimento (UPA), de Serviços de 

Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), de prontos-socorros e centrais de 

regulação, articulada às outras redes de atenção. 

Objetivo 2.1 - Implementação da Rede de Atenção às Urgências. 

Metas: 

12.  Ampliar de 08 para 12 o número de unidades de Saúde com serviço de 

notificação continua da violência doméstica, sexual e outras violências. 

13.  Ampliar de 48% para 50% o número de pessoas assistidas em hospitais 

quando acidentadas. 

14.  Manter em torno dos 13,7% os óbitos nas internações por infarto agudo 

do miocárdio (IAM). 
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15.  Manter na faixa dos 8,5% os óbitos em menores de 15 anos em 

Unidade de Terapia Intensiva. 

16.  Manter em 100% a cobertura do serviço de Atendimento Móvel de 

Urgência (SAMU – 192). 

Objetivo 2.2 - Fortalecimento de mecanismos de programação e regulação nas 

redes de atenção à saúde do SUS. 

Metas: 

17.  Regular 100% das internações de urgência e emergência reguladas pelo 

complexo regulador. 

 

Diretriz 3 - Promoção da atenção integral à saúde da mulher e da criança e 

implementação da "Rede Cegonha", com ênfase nas áreas e populações de 

maior vulnerabilidade. 

Objetivo 3.1 - Fortalecer e ampliar as ações de Prevenção, detecção precoce 

e tratamento oportuno do Câncer de Mama e do Colo de útero. 

Metas: 

18.  Ampliar de 0,48 para 0,50 a razão de mulheres na faixa etária de 25 a 

64 anos com um exame citopatológico a cada três anos. 

19.  Ampliar de 0,28 para 0,32 a razão de exames de mamografia em 

mulheres de 50 a 69 anos de idade. 

Objetivo 3.2 - Organizar a Rede de Atenção à Saúde Materna e Infantil para 

garantir acesso, acolhimento e resolubilidade. 

Metas: 

20.  Aumentar de 33,50% para 35,00% o percentual de parto normal. 

21.  Aumentar de 79% para 80% a proporção de nascidos vivos de mães 

com no mínimo sete consultas de pré-natal. 

22.  Realizar 02 testes de sífilis nas gestantes usuárias do SUS. 

23.  Reduzir de 04 para 03 o número de óbitos maternos ao ano. 
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24.  Reduzir a mortalidade infantil de 11,50 para 10 por mil nascidos vivos. 

25.  Investigar 90% dos óbitos infantis e fetais. 

26.  Investigar 100% dos óbitos maternos. 

27.  Investigar 90% dos óbitos em mulheres em idade fértil (MIF). 

28.  Reduzir de 07 para 05 o número anual de casos de sífilis congênita. 

 

Diretriz 4 - Fortalecimento da rede de saúde mental, com ênfase no 

enfrentamento da dependência de crack e outras drogas. 

Objetivo 4.1 - Ampliar o acesso à Atenção Psicossocial da população em 

geral, de forma articulada com os demais pontos de atenção em saúde e outros 

pontos intersetoriais. 

Metas: 

29.  Aumentar a cobertura dos Centros de Atenção Psicossocial (CAPS) 

de 0,27 para 0,40 por 100.000 habitantes 

 

Diretriz 5 - Garantia da atenção integral à saúde da pessoa idosa e dos 

portadores de doenças crônicas, com estímulo ao envelhecimento ativo e 

fortalecimento das ações de promoção e prevenção. 

Objetivo 5.1 - Melhoria das condições de Saúde do Idoso e Portadores de 

Doenças Crônicas mediante qualificação da gestão e das redes de atenção. 

Metas: 

30.  Reduzir de 293 para 290 por 100.000 a taxa de mortalidade prematura 

(<70 anos*) por doenças crônicas não transmissíveis (DCNTs – 

doenças do aparelho circulatório, câncer, diabetes e doenças 

respiratórias crônicas). 

 

Diretriz 6 - Redução dos riscos e agravos à saúde da população, por meio das 

ações de promoção e vigilância em saúde. 
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Objetivo 6.1 - Fortalecer a promoção e vigilância em saúde. 

Metas: 

31.  Manter em 75% as coberturas vacinais (CV) adequadas do 

Calendário Básico de Vacinação da Criança. 

32.  Aumentar de 83% para 85% a proporção de cura de casos novos de 

tuberculose pulmonar bacilífera. 

33.  Manter a realização de exames anti-HIV em 95,5% dos casos novos de 

tuberculose. 

34.  Aumentar de 84% para 85% a proporção de registro de óbitos com 

causa básica definida. 

35.  Encerrar 90% das doenças compulsórias imediatas registradas no 

SINAN, em até 60 dias a partir da data de notificação. 

36.  Manter na faixa de 420 o número de casos de doenças ou agravos 

relacionados ao trabalho notificados. 

37.  Realizar 100% das ações de Vigilância Sanitária no município. 

38.  Manter em Zero a incidência de Aids em menores de 5 anos. 

39.  Reduzir de 32% para 30% a proporção de diagnóstico tardio da infecção 

pelo HIV. 

40.  Reduzir de 32% para 30% a proporção de diagnóstico tardio da infecção 

pelo HIV. 

41.  Aumentar de 820 para 1000 o número de testes para o diagnóstico da 

hepatite C ao ano. 

42.  Manter em 90% a proporção de cura nas coortes de casos novos de 

hanseníase. 

43.  Exames 90% dos contatos intradomiciliares de casos novos de 

hanseníase. 

44.  Garantir a vacinação antirrábica de 80% dos cães na campanha. 
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45.  Realizar busca ativa de casos de tracoma em 10% da população de 

escolares da rede pública do 1º ao 5º ano do ensino fundamental dos 

municípios prioritários integrantes da região. 

46.  Manter em 01 no máximo o número de óbitos por dengue no ano. 

47.  Realizar 04 visitas para controle da dengue em 70% dos domicílios. 

 

Objetivo 6.2 - Implementar ações de saneamento básico e saúde ambiental 

para a promoção da saúde e redução das desigualdades sociais com ênfase 

no Programa de aceleração do crescimento. 

Metas: 

48.  Ampliar a proporção de análises realizadas em amostras de água para 

consumo humano, quanto aos parâmetros coliformes totais, cloro 

residual livre e turbidez. 

 

Diretriz 7 - Garantia da assistência farmacêutica no âmbito do SUS. 

Objetivo 7.1 - Ampliar a implantação do Sistema Nacional de Gestão da 

Assistência Farmacêutica - HORUS como estratégia de qualificação da gestão 

da assistência farmacêutica no SUS. 

Metas: 

49.  100% de serviços farmacêuticos estruturados no município. 

 

Diretriz 8 - Contribuição à adequada formação, alocação, qualificação, 

valorização e democratização das relações do trabalho dos profissionais de 

saúde. 

Objetivo 8.1 - Investir em qualificação e fixação de profissionais para o SUS. 

Metas: 

50.  Implantar 02 pontos do Telessaúde Brasil Redes. 
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Objetivo 8.2 - Investir em qualificação e fixação de profissionais para o SUS. 

Desprecarizar o trabalho em saúde nos serviços do SUS da esfera pública na 

Região de Saúde. 

Metas: 

51.  Ampliar de 93% para 95% o percentual de trabalhadores que atendem 

ao SUS com vínculos protegidos. 

 

Diretriz 9 - Qualificação de instrumentos de execução direta, com geração de 

ganhos de produtividade e eficiência para o SUS. 

Objetivo 9.1 - Qualificação de instrumentos de execução direta, com geração 

de ganhos de produtividade e eficiência para o SUS. 

 

Metas: 

52.  Implantar um serviço de ouvidoria. 

53.  Estruturar o componente municipal do SNA. 

54.  Realizar pelo menos uma alimentação por ano no Banco de Preços 

em Saúde. 

 

Diretriz 10 - Cumprir o PPA na íntegra. 

Objetivo 10.1 - Executar os Programas e Ações previstas no PPA do 

município. 

Metas: 

55.  Realizar 12 reuniões ordinárias do CMS ao ano. 

56.  Disponibilizar 8 Farmácias Regionais. 

57.  Disponibilizar Centro de Atendimento à Saúde Infantil. 

58.  Construir um novo Centro de Atendimento Saúde da Mulher. 
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59.  Disponibilizar um novo Almoxarifado da Saúde. 

60.  Revitalizar, reformar e ampliar o CAPS Bela Vista. 

61.  Construir e implantar um CAPS I. 

62.  Implantar 04 Centros de Atenção Básica à Saúde. 

63.  Revitalizar, reformar e ampliar 16 Unidades Atenção Básica. 

64.  Reformar e ampliar o espaço do CCZ. 

65.  Reformar e ampliar 04 Unidades de Pronto Atendimento - UPA. 

66.  Construir novo Centro de Especialidades Odontológicas (CEO). 

67.  Manter a contratação de vagas para o atendimento de dependentes 

químicos no patamar mínimo atual (57 vagas em 2013). 

68.  Construir 09 Unidades de Saúde da Família. 

69.  Construir nova UPA Frei Sigrist - Vila Cristina. 

70.  Reformar o prédio da atual UPA Vila Cristina para abrigar um CAPS III. 

71.  Reformular o CAPS AD de tipo I para tipo II. 

 

Diretriz 11 – Aperfeiçoamento do processo de Gestão, a partir do 

Planejamento Estratégico, identificando as reais necessidades de saúde da 

população para a construção das ações de enfrentamento. 

Objetivo 11.1 - Realizar estudos em saúde. 

Metas: 

72.  Realizar estudo de viabilidade da implantação de Núcleo de Apoio de 

Saúde da Família (NASF) e da reorientação dos CRABs para assumirem 

este perfil. 

73.  Realizar estudos para estabelecer um diagnóstico da realidade e propor 

estratégias inovadoras de cobertura de atenção básica para a zona 

rural. 
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Diretriz  1 - Garantia do  acesso  da população  a serviços de qualidade, com equidade e em  tempo  adequado  ao  atendimento das 
necessidades de saúde, mediante aprimoramento da política de atenção básica e da atenção especializada. 
Objetivo 1.1 - Utilização de mecanismos que propiciem a ampliação do acesso da Atenção Básica. 
Nº Meta Método de Cálculo Indicador Fonte 
1 Aumentar de 73% para 80% a 

cobertura populacional estimada 
pelas equipes de Atenção Básica. 

(Nº de ESF + Nº de ESF equivalente) x 3.000  X 100 
População no mesmo  local e período 

Cobertura populacional 
estimada pelas equipes de 
Atenção Básica. 

SCNES / 
DAB 

2 Reduzir as internações por causas 
sensíveis à Atenção Básica dos 
atuais 17% para 15%. 

Nº de intern.causas sensíveis à AB, em determinado local 
e período X 100 

Total de internações clínicas, em determinado local e período. 

Proporção de internações por 
condições sensíveis à Atenção 
Básica (ICSAB). 

SIH/SUS 

3 Aumentar de 66% para 70% o 
percentual de cobertura de 
acompanhamento das 
condicionalidades de Saúde do 
Programa Bolsa Família (PBF). 

Nº fam. benef. BF perfil saúde acomp. AB na ultima vigência 
ano X 100 

Nº total de fam. benef. BFperfil saúde na ultima vigência do ano 

Cobertura de acompanhamento 
das condicionalidades de 
Saúde do Programa Bolsa 
Família (PBF). 

DATASU
S/MS 

4 Aumentar de 30% para 31,5% a 
cobertura populacional estimada 
pelas equipes de Saúde Bucal. 

(Soma da carga horária dos cirurgiões dentistas/40) * 3.000   X 
100 População no mesmo local e período 

Cobertura populacional 
estimada pelas equipes básicas 
de Saúde Bucal. 

SCNES / 
DAB 

5 Aumentar de 3,9 para 4,0 o 
percentual de ação coletiva de 
escovação dental supervisionada. 

Nº pessoas ação coletiva de esc. dental superv. determ.local 
ano / 12 População no mesmo local e período 

Média da ação coletiva de 
escovação dental 
supervisionada. 

SIA/SUS 
IBGE 

6 Reduzir  de 7,2% para 7,0% o 
percentual de exodontia em relação 
aos procedimentos preventivos e 
curativos. 

Nº tot de extrações dentárias em det local e período X 100 
Nº proc. clín ind prev e cur selec mesmo local e período 

Proporção de exodontia em 
relação aos procedimentos 
preventivos e curativos. 

SIA/SUS 



           Prefeitura do Município de Piracicaba 
                          SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
                                                 Estado de São Paulo 
 

 

278 
 

 
Diretriz  1 - Garantia do  acesso  da população  a serviços de qualidade, com equidade e em  tempo  adequado  ao  atendimento das 
necessidades de saúde, mediante aprimoramento da política de atenção básica e da atenção especializada. 
Objetivo  1.2  -  Garantir  acesso  da  população  a  serviços  de  qualidade,  com  equidade  e  em  tempo  adequado  ao  atendimento  das  
necessidades  de  saúde,  mediante aprimoramento da política da atenção especializada. 
Nº Meta Método de Cálculo Indicador Fonte 
7  Aumentar de 1,05 para 1,10 o número 

de procedimentos ambulatoriais de 
média complexidade selecionados para 
cada 100 individuos da população 
residente. 

Tot de proc ambul selec de média complexidade  X 100 
População residente mesmo local e período 

Razão de procedimentos 
ambulatoriais de media 
complexidade e população 
residente. 

SIA/SUS 
IBGE / 
BPAI 

8 Aumentar o número de internações 
clínico-cirúrgicas de média 
complexidade na população residente 
dos atuais 3,10 para 3,20 a cada 100 
individuos. 

Tot. intern clínico-cirúrgicas real média complex  X 100 
População residente mesmo local e período 

Razão de internações clínico-
cirúrgicas de media 
complexidade e população 
residente. 

SIH/SUS 
IBGE 

9 Aumentar o número de 
procedimentos ambulatoriais de alta 
complexidade selecionados para 
população residente dos atuais 5,90 
para 6,00 a cada 100 individuos. 

Tot. proced. Ambul. Selec. de alta complexidade  X 100 
População residente mesmo local e período 

Razão de procedimentos 
ambulatoriais de alta 
complexidade e população 
residente. 

SIA/SUS 
IBGE 

10 Aumentar o número de internações 
clínico-cirúrgicas de alta 
complexidade na população residente 
dos atuais 4,50 para 4,70 a cada 
1000 pessoas. 

Tot. intern. clínico-cirúrgicas de alta complexidade X 100 
População residente mesmo local e período 

Razão de internações clínico -
cirúrgicas de alta complexidade 
na população residente. 

SIH/SUS 
IBGE 

11 Manter em 100% os serviços 
hospitalares com contrato de metas 
firmado. 

Nº de hosp.SUS > de 50 leitos contratos firmados  X 100 
Nº de hosp.SUS > de 50 leitos noo local e período 

Proporção de serviços 
hospitalares com contrato de 
metas firmado. 

SCNES 
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Diretriz 2 - Aprimoramento da Rede de Atenção às Urgências, com expansão e adequação de Unidades de Pronto Atendimento (UPA), de Serviços 
de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), de prontos-socorros e centrais de regulação, articulada às outras redes de atenção. 
Objetivo 2.1 - Implementação da Rede de Atenção às Urgências. 
Nº Meta Método de Cálculo Indicador Fonte 
12 Ampliar de 08 para 12 o número de 

unidades de Saúde com serviço de 
notificação continua da violência 
doméstica, sexual e outras 
violências. 

Número absoluto  de  unidades  de  Saúde  com  notificação  
de  violência  doméstica,  sexual  e  outras violências. 

Número de unidades de Saúde 
com serviço de notificação de 
violência doméstica, sexual e 
outras violências implantado. 

SINAN 

13 Ampliar de 48% para 50% o 
número de pessoas assistidas em 
hospitais quando acidentadas. 

Nº de óbitos hospitalares por acidente X 100 
Nº total de óbito por acidente em determinado local 

e período 

Proporção de acesso hospitalar 
dos óbitos por acidente. 

SIM 

14 Manter em torno dos 13,7% os 
óbitos nas internações por infarto 
agudo do miocárdio (IAM). 

Nº de óbitos das internações por IAM  X 100 
Nº total das internações por IAM, em determinado local e 

período 

Proporção de óbitos nas 
internações por infarto agudo do 
miocárdio (IAM). 

SIH/SUS 

15 Manter na faixa dos 8,5% os óbitos 
em menores de 15 anos em 
Unidade de Terapia Intensiva. 

Nº de óbitos < 15 anos internados uso de UTI X 100 
Total de menores de 15 anos internados com uso 

de unidades de terapia intensiva 

Proporção de óbitos, em 
menores de 15 anos, nas 
Unidades de Terapia Intensiva 
(UTI). 

SIH/SUS 

16 Manter em 100% a cobertura do 
serviço de Atendimento Móvel de 
Urgência (SAMU – 192). 

    Pop. residente com acesso ao Samu – 192     X 100 
População total residente no mesmo local e período 

Cobertura do Serviço de 
Atendimento Móvel de Urgência 
(Samu – 192). 

CGUE 

Objetivo 2.2 - Fortalecimento de mecanismos de programação e regulação nas redes de atenção à saúde do SUS 
17 Regular 100% das internações de 

urgência e emergência reguladas 
pelo complexo regulador. 

     Nº de intern.de urg. e emerg. Reguladas X 100 
     Total de intern.de urgência e emergência 

Proporção das internações de 
urgência e emergência 
reguladas. 

SISREG 
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Diretriz 3 - Promoção da atenção integral à saúde da mulher e da criança e implementação da "Rede Cegonha", com ênfase nas áreas e populações 
de maior vulnerabilidade. 
Objetivo 3.1 - Fortalecer e ampliar as ações de Prevenção, detecção precoce e tratamento oportuno do Câncer de Mama e do Colo de útero. 
Nº Meta Método de Cálculo Indicador Fonte 
18 Ampliar de 0,48 para 0,50 a razão 

de mulheres na faixa etária de 25 a 
64 anos com um exame 
citopatológico a cada três anos. 

Nº de exames citopatológicos colo do útero (faixa etária de 25 
a 64 anos), determinado município e ano 

População feminina (faixa etária de 25 a 64 anos), no 
mesmo local e ano/3 

Razão  de  exames  
citopatológicos  do  colo  do  
útero  em mulheres de 25 a 64 
anos e a população da mesma 
faixa etária. 

SIA/SUS 

19 Ampliar de 0,28 para 0,32 a razão 
de exames de mamografia em 
mulheres de 50 a 69 anos de idade. 

Nº de mamografias realizadas (50 a 69 anos) local e ano 
População feminina mesma faixa etária no mesmo local e ano/2 

Razão de exames de 
mamografia de rastreamento 
realizados em mulheres de 50 
a 69 anos e população da 
mesma faixa etária. 

SIA/SIH 
IBGE 

Objetivo 3.2 - Organizar a Rede de Atenção à Saúde Materna e Infantil para garantir acesso, acolhimento e resolutividade. 
20 Aumentar de 33,50% para 35,00% o 

percentual de parto normal 
Nº nasc. vivos parto normal mães residentes local e ano X 

100 
Nº nascidos vivos de todos os partos mães residentes local e 

ano 

Proporção de parto normal SINASC 

21 Aumentar de 79% para 80% a 
proporção de nascidos vivos de 
mães com no mínimo sete consultas 
de pré-natal. 

Nº nascidos vivos mães residentes local e ano (7 ou +)  X 
100 

    Nº nasc. vivos de mães resid. mesmo local e período. 

Proporção de nascidos vivos 
de mães com sete ou mais 
consultas de pré-natal 

SINASC 

22 Realizar 02 testes de sífilis nas 
gestantes usuárias do SUS. 

Nº testes para diagnóstico da sífilis em gestantes 
Nº de partos hospitalares do SUS 

Número de testes de sífilis por 
gestante 

SIA/SUS 
SIH/SUS 

23 Reduzir de 04 para 03 o número de 
óbitos maternos ao ano. 

Nº de óbitos maternos (ocorridos após término da gravidez 
referente a causas ligadas ao parto, puerpério e a gravidez) 
em determinado período e local de residência. 

Número de óbitos maternos 
em determinado período e 
local de residência 

SIM 
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Diretriz 3 - Promoção da atenção integral à saúde da mulher e da criança e implementação da "Rede Cegonha", com ênfase nas áreas e populações 
de maior vulnerabilidade. 
Objetivo 3.2 - Organizar a Rede de Atenção à Saúde Materna e Infantil para garantir acesso, acolhimento e resolutividade. 
Nº Meta Método de Cálculo Indicador Fonte 
24 Reduzir a mortalidade infantil de 

11,50 para 10 por mil nascidos 
vivos. 

Nº de óbitos< 1 ano de idade local de residência e ano X 
1.000 
Nº nascidos vivos residentes nesse mesmo local e ano 

Taxa de mortalidade infantil SINASC 
/SIM 

25 Investigar 90% dos óbitos infantis e 
fetais. 

Total de óbitos infantis e fetais investigados X 100 
     Total de óbitos infantis e fetais ocorridos 

Proporção de óbitos infantis e 
fetais investigados 

SIM 

26 Investigar 100% dos óbitos 
maternos. 

Total de óbitos maternos investigados X 100 
            Total de óbitos maternos 

Proporção de óbitos maternos 
investigados 

SIM 

27 Investigar 90% dos óbitos em 
mulheres em idade fértil (MIF). 

Total de óbitos de MIF investigados X 100 
             Total de óbitos de MIF 

Proporção de óbitos de 
mulheres em idade fértil (MIF) 
investigados 

SIM 

28 Reduzir de 07 para 05 o número 
anual de casos de sífilis congênita. 

Nº de casos novos de sífilis congênita em menores de 1 ano 
de idade, em determinado ano de diagnóstico e local de 
residência. 

Número de casos novos de 
sífilis congênita em menores de 
1 ano de idade 

SINAN 

Diretriz 4 - Fortalecimento da rede de saúde mental, com ênfase no enfrentamento da dependência de crack e outras drogas. 
Objetivo 4.1 - Ampliar o acesso à Atenção Psicossocial da população em geral, de forma articulada com os demais pontos de atenção em saúde e 
outros pontos intersetoriais. 
Nº Meta Método de Cálculo Indicador Fonte 
29 Aumentar a cobertura dos Centros 

de Atenção Psicossocial (CAPS) de 
0,27 para 0,40 por 100.000 
habitantes.. 

(Nº CAPS I X 0,5) + (nº CAPS II) + (Nº CAPS III X 1,5) + (Nº de 
CAPS i) + (Nº CAPS ad) + (Nº de CAPS ad III X 1,5) em 

determinado local e período / População residente no mesmo 
local e período X 100.000 

Cobertura de Centros de 
Atenção Psicossocial (CAPS). 

CNES 
IBGE 
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Diretriz 5 - Garantia da atenção integral à saúde da pessoa idosa e dos portadores de doenças crônicas, com estímulo ao envelhecimento ativo e 
fortalecimento das ações de promoção e prevenção. 
Objetivo 5.1 - Melhoria das condições de Saúde do Idoso e Portadores de Doenças Crônicas mediante qualificação da gestão e das redes de atenção. 
Nº Meta Método de Cálculo Indicador Fonte 
30 Reduzir de 293 para 290 por 

100.000 a taxa de mortalidade 
prematura (<70 anos*) por 
doenças crônicas não 
transmissíveis (DCNTs – doenças 
do aparelho circulatório, câncer, 
diabetes e doenças respiratórias 
crônicas). 

Nº de óbitos (30 a 69 anos) por DCNT ( CID-10-I00-I99; C00-
C97;        J30-J98; E10-E14) – det ano e local                   

População residente (de 30 a 69 anos), em determinado ano e 
local  X 100.000 

Taxa de mortalidade 
prematura (<70 anos) pelo 
conjunto das 4 principais 
DCNT (doenças do aparelho 
circulatório, câncer, diabetes e 
doenças respiratórias 
crônicas) 

SIM/ 
DATASUS 

Diretriz 6 - Redução dos riscos e agravos à saúde da população, por meio das ações de promoção e vigilância em saúde. 
Objetivo 6.1 - Fortalecer a promoção e vigilância em saúde 
Nº Meta Método de Cálculo Indicador Fonte 
31 Manter em 75% as coberturas 

vacinais (CV) adequadas do 
Calendário Básico de Vacinação da 
Criança. 

Nº de vacinas do Calendário Básico de Vacinação da Criança 
com coberturas vacinais alcançadas, de acordo com as 

normas do PNI / Total de vacinas do Calendário Básico de 
Vacinação da Criança X 100 

Proporção de vacinas do 
Calendário Básico de 
Vacinação da Criança com 
coberturas vacinais 
alcançadas 

Siapi ou 
SIPNI 
Sinan 

32 Aumentar de 83% para 85% a 
proporção de cura de casos novos 
de tuberculose pulmonar bacilífera. 

Total de casos novos de tuberculose pulmonar bacilífera 
curados     

Total de casos novos de tuberculose pulmonar bacilífera 
diagnosticados 

Proporção   de   cura   de   
casos   novos   de   
tuberculose pulmonar 
bacilífera 

Sinan 

33 Manter a realização de exames 
anti-HIV em 95,5% dos casos novos 
de tuberculose. 

Casos novos de Tb com anti-HIV realizado   X 100 
Casos novos Tb diagnosticados no ano 

Proporção  de  exame  anti-
HIV  realizados  entre  os  
casos novos de tuberculose 

Sinan 
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Diretriz 6 - Redução dos riscos e agravos à saúde da população, por meio das ações de promoção e vigilância em saúde. 
Objetivo 6.1 - Fortalecer a promoção e vigilância em saúde 
Nº Meta Método de Cálculo Indicador Fonte 
34 Aumentar de 84% para 85% a 

proporção de registro de óbitos com 
causa básica definida. 

Óbitos não fetais com causa básica definida   X 100 
Total de óbitos não fetais 

Proporção de registro de 
óbitos com causa básica 
definida 

SIM 

35 Encerrar 90% das doenças 
compulsórias imediatas registradas  
no  Sinan,  em  até  60  dias  a  
partir  da  data  de notificação. 

Tot DNCI, por res, encerrados em 60 dias X 100 
Tot DNCI, por res, notificados no periodo 

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

Sinan 

36 Manter na faixa de 420 o número de 
casos de doenças ou agravos 
relacionados ao trabalho notificados. 

Número de casos de doença ou agravo relacionado ao 
trabalho notificados. 

Proporção de municípios com 
casos de doenças ou agravos 
relacionados ao trabalho* 
notificados 

Sinan 

37 Realizar 100% das ações de 
Vigilância Sanitária no município. 

Nº ações de visa realizadas no município  X 100 
Total de ações de vigilância* 

Percentual  de  municípios  
que  executam  as  ações  
de vigilância  Sanitária  
consideradas  necessárias  a  
todos  os municípios 

SIA/SUS 
IBGE 

 

38 Manter em Zero a incidência de aids 
em menores de 5 anos. 

Número de casos novos de aids em menores de 5 anos de 
idade em determinado ano de diagnóstico e local de 

residência. 

Número de casos novos de 
AIDS em menores de 5 anos 

Sinan/Sic
el/SIM 
IBGE 

39 Reduzir de 32% para 30% a 
proporção de diagnóstico tardio da 
infecção pelo HIV. 

Nº de ind. residentes, > de 15 anos, infectados pelo HIV e 
virgens de tratamento antirretroviral, com contagem inicial de 
CD4 abaixo de 200 cel/mm3/Nº de ind. residentes, > de 15 

anos, infectados pelo HIV e virgens de tratamento 
antirretroviral, que realizaram a primeira contagem de CD4 X 

100 

Proporção de pacientes HIV+ 
com 1º CD4 inferior a 
200cel/mm3 

Sicel 
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Diretriz 6 - Redução dos riscos e agravos à saúde da população, por meio das ações de promoção e vigilância em saúde. 
Objetivo 6.1 - Fortalecer a promoção e vigilância em saúde 
Nº Meta Método de Cálculo Indicador Fonte 
40 Aumentar de 820 para 1000 o 

número de testes para o diagnóstico 
da hepatite C ao ano. 

Nº de testes sorológicos anti-HCV realizado no ano para 
diagnóstico da hepatite C. 

Número de testes sorológicos 
anti-HCV realizados 

SIA/SUS 

41 Manter em 90% a proporção de cura 
nas coortes de casos novos de 
hanseníase. 

Nº de casos novos de hanseníase residentes em 
determinado local, diagnosticados, nos anos das coortes – 

PB diagnosticados no ano anterior ao ano de avaliação e MB 
diagnosticados dois anos antes do ano da avaliação – e 

curados até 31 de dezembro do ano de avaliação /Total de 
casos novos de hanseníase diagnosticados nos anos das 

coortes e residentes no mesmo local X 100 

Proporção de cura dos casos 
novos de hanseníase 
diagnosticados nos anos das 
coortes. 

SINAN 

42 Exames 90% dos contatos 
intradomiciliares de casos novos de 
hanseníase. 

Nº de contatos intradomiciliares examinados referente aos 
casos novos residentes em determinado local e 

diagnosticados no ano da avaliação/ Total de contatos 
intradomiciliares registrados referentes aos casos novos de 
hanseníase residentes no mesmo local e diagnosticados no 

ano de avaliação X 100 

Proporção de contatos 
intradomiciliares de casos 
novos de 
hanseníase examinados 

SINAN 

43 Manter em zero o número de óbitos 
por leishmaniose 
visceral. 

Nº absoluto de óbitos por leishmaniose visceral (casos novos 
e recidivas), por ano de notificação, por local residência. 

Número absoluto de óbitos por 
leishmaniose visceral 

SINAN 

44 Garantir a vacinação antirrábica de 
80% dos cães na campanha. 

Nº de cães vacinados      X 100 
Total da população canina 

Proporção de cães vacinados 
na campanha de vacinação 
antirrábica canina 

SIPNI/CG
PNI/DEVI

T/ 
SVS/MS 
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Diretriz 6 - Redução dos riscos e agravos à saúde da população, por meio das ações de promoção e vigilância em saúde. 
Objetivo 6.1 - Fortalecer a promoção e vigilância em saúde 
Nº Meta Método de Cálculo Indicador Fonte 
45 Realizar busca ativa de casos de 

tracoma em 10% da população de 
escolares da rede pública do 1º ao 
5º ano do ensino fundamental dos 
municípios prioritários integrantes 
da região. 

Nº de escolares (1º ao 5º) ano do ensino fund. da rede 
pública examinados para o tracoma no município            X 

100 
População escolar (1º ao 5º) ano do ensino fundamental 

da rede pública do município 

Proporção de escolares 
examinados para o tracoma 
nos municípios prioritários 

SINAN 
NET 

Sec. Mun. 
Educação 

46 Manter em 01 no máximo o número 
de óbitos por dengue no ano. 

Nº absoluto de óbitos por dengue no ano. Número absoluto de óbitos por 
dengue 

SINAN 

47 Realizar 04 visitas para controle da 
dengue em 70% dos domicilios. 

Nº de imóveis visitados nos municípios em, pelo menos 
quatro ciclos de visitas domiciliares para controle da dengue  X 

100 
Nº de imóveis de áreas urbana 

Proporção de imóveis 
visitados em, pelo menos, 
quatro 
ciclos de visitas domiciliares 
para controle da dengue. 

SISFAD 
/SISPNCD 

Objetivo 6.2 - Implementar ações de saneamento básico e saúde ambiental para a promoção da saúde e redução das desigualdades sociais com 
ênfase no Programa de aceleração do crescimento 
48 Ampliar a proporção de análises 

realizadas em amostras de água 
para consumo humano, quanto aos 
parâmetros coliformes totais, cloro 
residual livre e turbidez. 

 
1,2 X PCT + 1,0 X PT + 1,0 X PCRL 

3,2 

Proporção de análises 
realizadas em amostras de 
água para consumo humano 
quanto aos parâmetros 
coliformes totais, cloro residual 
livre e turbidez. 

SISAGUA 
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Diretriz 7 - Garantia da assistência farmacêutica no âmbito do SUS. 
Objetivo 7.1 - Qualificar os serviços de Assistência Farmacêutica nos municípios. 
Nº Meta Método de Cálculo Indicador Fonte 
49 100% de serviços farmacêuticos 

estruturados no município. 
Nº de serviços farmacêuticos da Atenção Básica 
estruturados no município / Nº total de serviços 

farmacêuticos da Atenção Básica no município X 100 

Farmácias da AB e centrais de 
abastecimento farmacêutico 
estruturados. 

SMS 

Diretriz 8 - Contribuição à adequada formação, alocação, qualificação, valorização e democratização das relações do trabalho dos profissionais de 
saúde. 
Objetivo 8.1 - Investir em qualificação e fixação de profissionais para o SUS. 
Nº Meta Método de Cálculo Indicador Fonte 
50 Implantar 02 pontos do Telessaúde 

Brasil Redes 
Número de pontos implantados no ano. Nº de pontos do Telessaúde 

Brasil Redes Implantados. 
Telessaúde/
SCNES 

Objetivo 8.2 - Desprecarizar o trabalho em saúde nos serviços do SUS da esfera pública na Região de Saúde 
51 Ampliar de 93% para 95% o 

percentual de trabalhadores que 
atendem ao SUS com vínculos 
protegidos. 

Nº trabalhadores SUS, esf. 
pública, vínculos protegidos (CNES)       X 100 

Nº total de trabalhadores 
SUS, esf. pública, CNES 

Proporção de trabalhadores 
que atendem ao SUS, na 
esfera pública, com vínculos 
protegidos. 

SCNES 

Diretriz 9 - Qualificação de instrumentos de execução direta, com geração de ganhos de produtividade e eficiência para o SUS. 
Objetivo 9.1 - Qualificação de instrumentos de execução direta, com geração de ganhos de produtividade e eficiência para o SUS 
Nº Meta Método de Cálculo Indicador Fonte 
52 Implantar um serviço de ouvidoria. Número de ouvidoria implantada no município. Proporção de municípios com 

ouvidoria implantada. 
SiouveSUS 

53 Estruturar o componente municipal 
do SNA. 

Número absoluto do componente municipal/estadual do SNA 
estruturado 

Componente  do  Sistema 
Nacional  de  Auditoria  
(SNA) estruturado. 

Sisaud/SUS 

54 Realizar pelo menos uma 
alimentação por ano no Banco de 
Preços em Saúde. 

Número de alimentações no ano no BPS. Proporção de entes com pelo 
menos uma alimentação por 
ano no Banco de Preço em 
Saúde. 

Banco   de   
Preços   em 

Saúde. 
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Diretriz 10 - Cumprir o PPA na íntegra 
Objetivo 10.1 - Executar os Programas e Ações previstas no PPA do município 
Nº Meta Método de Cálculo Indicador Fonte 
55 Realizar 12 reuniões ordinárias do 

CMS ao ano 
Nº de Reuniões realizadas no ano Reuniões realizadas CMS 

56 Disponibilizar 8 Farmácias 
Regionais 

Nº de farmácias implantadas/reestruturadas por regional. Farmácias Regionais 
Implantadas 

SMS 

57 Disponibilizar Centro de 
Atendimento à Saúde Infantil 

Nº de Unidade de Saúde Infantil implantada no Município. Unidade nova de Saúde 
Infantil Implantada 

SMS 

58 Construir um novo Centro de 
Atendimento Saúde da Mulher 

Número de Unidade de Saúde da Mulher construída no 
Município. 

Unidade nova de Saúde da 
Mulher Implantada 

SMS 

59 Disponibilizar um novo Almoxarifado 
da Saúde 

Número de Unidade de Almoxarifado construída no Município. Novo  Almoxarifado 
Construído 

SMS 

60 Revitalizar, reformar e ampliar  o 
CAPS Bela Vista 

Nº de obras de revitalização, reforma e ampiação realizadas 
no CAPS Bela Vista. 

CAPS Bela Vista revitalizado, 
reformado e ampliado 

SMS 

61 Construir e implantar um CAPS I Número de Unidade de Saúde Mental construída no Município. CAPS I construído SMS 
62 Implantar 04 Centros de Atenção 

Básica a à Saúde  
Número de Unidades de Atenção Básica construídas no 

Município. 
Unidades de Atenção Básica 
construídas 

SMS 

63 Revitalizar, reformar e ampliar 16 
Unidades Atenção Básica 

Número de Unidades de Atenção Básica reformadas no 
Município. 

Unidades de Atenção Básica 
revitalizadas, reformadas e 
ampliadas 

SMS 

64 Reformar e ampliar o espaço do 
CCZ 

Número de obras de revitalização, reforma e ampliação 
realizadas no CCZ do Município. 

CCZ revitalizado, reformado e 
ampliado 

SMS 

65 Reformar e ampliar 04 Unidades de 
Pronto Atendimento -  UPA 

Número de UPA reformadas no Município. Unidades de Pronto 
Atendimento (UPA)  
reformada 

SMS 

66 Construir novo Centro de 
Especialidades Odontológicas 
(CEO) 

Número de Centros de Especialidades Odontológicos (CEO) 
construídas no Município. 

Centro de Especialidades 
Odontológicas reformado 

SMS 
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Diretriz 10 - Cumprir o PPA na íntegra 
Objetivo 10.1 - Executar os Programas e Ações previstas no PPA do município 
Nº Meta Método de Cálculo Indicador Fonte 
67 Manter a contratação de vagas para 

o atendimento de dependentes 
químicos no patamar mínimo atual 
(57 vagas em 2013). 

Nº de vagas  para o atendimento de dependentes químicos 
aumentadas 

Vagas para o atendimento de 
dependentes químicos 
contratadas 

SMS 

68 Construir  09 Unidades de Saúde da 
Família 

Número de Unidades de Saúde da Família construídas no 
Município. 

Unidades de Saúde da Família 
construídas 

SMS 

69 Construir nova UPA Frei Sigrist - 
Vila Cristina 

Número de UPA construídas no Município. UPA Construída SMS 

70 Reformar o prédio da atual UPA 
Vila Cristina para abrigar um CAPS 
III 

Número de prédios reformados para implantação de Unidade 
de Saúde Mental de tipo III – CAPS III 

Prédio reformado para 
implantação  de CAPS III 

SMS 

71 Reformular o CAPS AD de tipo I 
para tipo II 

Número de Unidade de Saúde Mental Reformulada para CAPS 
AD tipo II 

CAPS AD Reformulado SMS 

Diretriz 11 - Aperfeiçoamento do processo de Gestão, a partir do Planejamento Estratégico, identificando as reais necessidades de saúde da 
população para a construção das ações de enfrentamento. 
Objetivo 11.1 – Realizar estudos em saúde 
Nº Meta Método de Cálculo Indicador Fonte 
72 Realizar estudo de viabilidade da 

implantação de Núcleo de Apoio de 
Saúde da Família (NASF) e da 
reorientação dos CRAB para 
assumirem este perfil. 

Número de estudos realizados Número de estudos 
realizados. 

SMS 

73  Realizar estudos para estabelecer 
um diagnóstico da realidade e propor 
estratégias inovadoras de cobertura 
de atenção básica para a zona rural  

Número de estudos realizados Número de estudos realizados SMS 
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	As condições de vida e meio ambiente influem diretamente no estado de saúde da população. Em função disto, apresenta-se a seguir dados sobre o saneamento básico, moradia, transporte e meio ambiente no município.
	Com relação ao esgoto, segundo informações do Serviço Municipal de Água e Esgoto de Piracicaba (Semae), no ano de 2013 o percentual da população do município atendida com rede coletora de esgoto chegou a 99,85%, sendo 72,28% do esgoto coletado tratado...
	Quanto aos resíduos sólidos, o Censo de 2010 revela que 99,43% dos domicílios possuíam destinação adequada do lixo, sendo 97,03% (109.404) coleta direta pelo serviço de limpeza e 2,41%(2.712) coleta em caçambas. Em 0,57% (638) dos domicílios, os resí...
	Segundo o IBGE, no ano de 2010 o coeficiente de Gini, que mede a desigualdade social, era de 0,53, sendo que 1,00 é o pior número e 0,00 é o melhor. De 1991 a 2010, a proporção de pessoas com renda domiciliar per capita de até meio salário mínimo redu...
	2. ATENÇÃO EM SAÚDE
	Piracicaba tem se empenhado na busca da estruturação e consolidação de um sistema de saúde pautado na atenção à saúde de modo integrado e sistêmico, visando a incorporação de ações e serviços de atenção integral, humanizada e de qualidade, de modo a m...
	Assim como outros municípios, seu principal desafio é contrapor alternativas à cultura popular de que os hospitais são o centro ou o “coração” do sistema de saúde. Esse modelo “hospitalocêntrico” gera uma grande demanda “distorcida”, que acaba sobreca...
	Outro desafio enfrentado, sobretudo em Estados ricos, tem sido a dificuldade de fixação de médicos no quadro profissional da rede de saúde, visto a elevada oferta de trabalho disponível e limitações do serviço público em viabilizar remunerações compat...
	2.1. MODELO DE ATENÇÃO
	O município tem como modelo de atenção de referência a Rede de Atenção em Saúde, conforme Portaria 4.279 de 30/12/2010 do Ministério da Saúde, organizando suas ações e serviços de saúde por níveis de complexidade. Neste sentido, o modelo de atenção à ...
	As internações no Cinapsi serão breves, com foco na contenção de crises psiquiátricas agudas e na revisão de condutas terapêuticas de pacientes com quadros de difícil controle e para os casos equivalentes de usuários de álcool e drogas. Serão 22 leito...
	A partir da reestruturação desses equipamentos, existirão dados quantitativos e qualitativos para se estudar a criação de outros equipamentos que atendam melhor a necessidade da população na rede psicossocial do município, como leitos em hospitais ger...
	2.3.4. Farmácias
	Fonte: DAF/PMP, 2013.

	2.3.7. Serviços Especializados de Atenção à DST/Aids
	2.3.8. Atenção à Saúde do Trabalhador
	Já as 29 ações de promoção e capacitação em saúde do trabalhador envolveram 4.237 pessoas (62% trabalhadores de empresas privadas, 24% servidores públicos e 14% estudantes) e 165 entidades, sendo 84% empresas privadas, 6% escolas, 2% rede SUS e 8% out...
	2.4.1. Assistência Farmacêutica

	Por fim, encontra-se em processo de implantação a Comissão de Farmácias e Terapêutica (CFT) do município, que será responsável pela escolha dos medicamentos a serem utilizados, estabelecendo a Remume (Relação Municipal de Medicamentos Essenciais), bas...
	A CFT será estruturada através de regimento interno específico contendo: objetivo, composição (participantes), definição do coordenador e vice, atribuições e responsabilidades, periodicidade das reuniões, duração do mandato e formas de deliberação.
	Embora o coordenador da CFT deva ser farmacêutico, ela deverá ser composta por outros profissionais como: médicos, farmacêuticos, dentistas e outros (de acordo com o artigo 2º da resolução nº 449/06 do Conselho Federal de Farmácia).
	2.4.2.  Coordenadoria de Programas de Alimentação e Nutrição

	2.5. ATENÇÃO NOS SERVIÇOS DE URGÊNCIAS
	A Rede de Atenção a Urgência e Emergência do município de Piracicaba conta com uma estrutura completa, possui todos os componentes: pré-hospitalar fixo; pré-hospitalar móvel; hospitalar; pós-hospitalar. Desta forma, o modelo vigente em Piracicaba bus...

	2.6. REGULAÇÃO E CONTROLE DO SISTEMA DE SAÚDE
	Central de Vagas Municipal
	Complexo Regulador Regional
	Central de Relacionamento com o Usuário SUS - Centrus

	2.7. VIGILÂNCIA EM SAÚDE
	2.8. Serviço Social de Atenção à saúde
	3. GESTÃO EM SAÚDE

	Para escolha da região piloto, utilizou-se como critério a oferta de serviços disponíveis (por ser a região mais populosa do município é também a que possui maior oferta de serviços de saúde da rede básica em número de equipamentos) e também o elevado...
	Tabela 71 – Evolução do gasto em saúde por número de habitantes por ano. Período de 2004 a 2012.
	Na análise per capita, o município passou de um investimento de R$ 210,43/habitante/ano em 2004 para R$ 627,71/habitante/ano em 2012, o que representa uma variação de 200% no período.
	Gráfico 80 – Evolução orçamentária por fonte de recursos, período 2004 a 2012.
	3.3. GESTÃO DO TRABALHO E EDUCAÇÃO PERMANENTE
	Diante do desafio de fortalecer o modelo de saúde vigente no município, a melhoria da atenção à saúde surge como prioridade da SEMS. Nesta perspectiva, a Gestão do Trabalho e a Educação Permanente são partes fundamentais no processo de instrumentaliza...
	Em Piracicaba estes dois núcleos assumem função de apoio estratégico para a gestão, sendo parte integrante da Diretoria de Administração Geral, são eles: Núcleo de Apoio Administrativo (NAA) e Núcleo de Educação Permanente.

	Gráfico 81 – Índice de Absenteísmo na SEMS de Piracicaba. Período: ago/12 a jul/2013.
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