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INTRODUÇÃO 

 

O Plano Municipal de Saúde representa uma oportunidade de verificar as 

aspirações na saúde pública municipal e também de avaliar os avanços alcançados 

desde a criação do Sistema Único de Saúde (SUS), uma das principais políticas públicas 

de inclusão social no Brasil.  

Um planejamento consistente é uma maneira da Secretaria Municipal da Saúde 

(SMS) expandir sua capacidade de organização do SUS, enfrentar a fragmentação da 

atenção, integrar e otimizar recursos, evitar desperdícios, além de melhorar a eficiência 

e qualidade de suas ações e serviços.  

O Plano Municipal de Saúde (PMS) é um dos principais instrumentos para 

aperfeiçoar a atuação da SMS e, a partir da avaliação de planos anteriores, das 

informações e diagnóstico atual da situação de saúde, destaca os principais problemas 

e prioridades de intervenção para a melhoria e sustentabilidade da saúde pública 

municipal, buscando equidade entre os territórios e a qualidade de vida e de saúde da 

população de São Paulo.  

O PMS é configurado como base para execução, acompanhamento e avaliação 

da gestão do sistema de saúde, contemplando todas as áreas da atenção à saúde, de 

modo a garantir a integralidade da assistência. O PMS 2022-2025 traz como ações 

estratégicas a ampliação e a qualificação da oferta de serviços na atenção básica à 

saúde, a ampliação e a qualificação dos serviços da atenção especializada ambulatorial 

e hospitalar, aperfeiçoamento do serviço de urgência e emergência, bem como o 

fortalecimento do sistema de vigilância em saúde, da gestão do SUS e da participação 

popular. As metas que acompanham as diretrizes propostas nesse PMS são arrojadas, 

mas factíveis, dependendo diretamente do financiamento das três esferas de governo – 

federal, estadual e municipal. O PMS é um instrumento de gestão dinâmico, podendo 

ser alterado anualmente no Plano Anual de Saúde (PAS), a partir das necessidades 

indicadas no Relatório Anual de Gestão (RAG). 



  

Este Plano Municipal de Saúde considerou as propostas gerais da Conferência 

Municipal de Saúde, no qual temos momentos de participação social na formulação da 

política de saúde, realizadas no município de Itu em 10 de julho de 2021 e contemplará 

o detalhamento das propostas nas Programações Anuais de 2022, 2023, 2024 e 2025, 

conforme a disponibilidade orçamentária e financeira do poder público.  

Sabe-se que o planejamento no setor saúde adquire maior importância, na 

medida em que se configura como um relevante mecanismo de gestão que visa conferir 

direcionalidade ao processo de consolidação do SUS, aonde os gestores do setor saúde 

vêm se empenhando continuamente em planejar, monitorar e avaliar as ações e 

serviços de saúde. Tais esforços têm contribuído, certamente, para os importantes 

avanços registrados pelo SUS. 

Dessa forma, a Secretaria Municipal de Saúde pretende confrontar importantes 

desafios da saúde pública: o próprio aprimoramento de sua gestão, a transição 

demográfica com o consequente envelhecimento da população e o crescimento de 

doenças crônico-degenerativas, a pressão cada vez mais crescente por consultas, 

exames e procedimentos (em quantidade e qualidade suficientes), seja pela elevação 

da demanda por dificuldades socioeconômicas dos cidadãos, seja por ações judiciais.  

Nos últimos anos a Secretaria Municipal de Saúde vem vivendo seus maiores 

desafios, a pandemia ocorrida em 2020/21 desencadeou um período de incertezas e 

enormes desafios do sistema de saúde, bem como no campo econômico e social. Os 

impactos do Coronavírus afetaram o mundo todo, com efeitos gravíssimos em todos os 

países, inclusive o Brasil. As implicações em curto prazo derivadas desse desafio global 

são evidentes em todos os lugares, porém as consequências a longo prazo ainda são 

incomensuráveis. 

Além disso, é importante lembrar que a saúde depende do êxito de outras áreas 

para sua promoção e prevenção: cultura, educação, meio ambiente, segurança, esporte 

e lazer. Com todos esses esforços reunidos, a secretaria pretende elevar a equidade, 

efetividade e humanização do cuidado para a população. 

 



  

 
 
 
CARACTERIZAÇÃO DA REGIÃO DE SAÚDE DE SOROCABA – RRAS 8 

Composta por 48 municípios 

Três diferentes Regiões de Saúde: Sorocaba, Itapetininga e Itapeva  

População total estimada de 2.243.016 habitantes 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 
 

RRAS 08 – DRS SOROCABA 
  
 

LOCALIZAÇÃO GEOGRÁFICA E CARACTERIZAÇÃO DEMOGRÁFICA 
 

 
A RRAS 08 é composta pelo Departamento Regional de Saúde de Sorocaba com 48 

municípios situados nas Regiões de Saúde de Itapetininga, Itapeva e Sorocaba. 

Abrange uma população total estimada de 2.243.016 habitantes.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 



  

IDENTIFICAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ITU 
 

 



  

HISTÓRICO DO MUNICÍPIO 

 

O marco da fundação da cidade de Itu foi a construção, em 1610, de uma capela 

devotada para Nossa Senhora da Candelária, no lugar em que hoje fica a Igreja do Bom 

Jesus. Esta capela foi construída por Domingos Fernandes e seu genro, Cristóvão Diniz. 

Eles receberam, por sesmaria em 1604, a posse das terras dos campos do Pirapitingui. 

Em 02 de Fevereiro adotou-se o dia com data de aniversário de Itu, por coincidir com o 

dia de Nossa Senhora da Candelária. 

O povoado se formou em torno desta capela. No ano de 1653 foi elevada a 

Freguesia de Santana do Parnaíba. Em 1.657, passou à condição de Vila com direito a 

possuir uma Câmara Municipal, iniciando-se assim a construção de um novo templo. 

Durante quase 100 anos (de 1657 a 1750) a Vila de Itu não passou de um pequeno 

núcleo, com menos de 100 casas, concentradas no pátio da antiga Matriz e numa única 

rua que ia do pátio até a capelinha do primeiro povoado. Uma boa parte das casas, as 

do pátio, sobretudo, pertencia a fazendeiros. Quando aumentou a escravatura e a 

produção das fazendas, seus donos ajudaram a erguer dois conventos na Vila, o de São 

Francisco (1692) e o do Carmo (1719). 

Os comerciantes ergueram, em 1726, uma capela, num lugar ainda 

descampado, a de Santa Rita, que foi inaugurada em 1728. 

Em 1760, já existiam cerca de 105 casas e outra rua, chamada da Palma (atual 

Rua dos Andradas). Nessa época, Itu se firma como entreposto de comércio na rota 

entre o sul do país e as regiões mineradoras de Mato Grosso e Goiás. Na Vila, a maioria 

das casas, eram pequenas e habitadas por gente que pouco ou nada possuía. 

Alguns anos depois, em 1776, com o crescimento das lavouras da cana de 

açúcar e do algodão a Vila cresceu contando com 180 casas, tendo ainda as mesmas 

ruas de antes. Quem deu vida à localidade foram os artesãos (sapateiros, ferreiros, 

carpinteiros, tecelões, costureiras e fiandeiras), os quais ocupavam 119 casas. Os 

comerciantes interessados na venda de tecido, colchas e cobertores para outras 

regiões, promoveram o cultivo de algodão, e a produção caseira de tecidos. 

A partir de 1777, a Vila de Itu cresceu em função dos negócios de exportação de 

açúcar para a Europa. O número de engenhos de cana e de escravos, vindos da África 

se multiplicaram. 



  

De 1785 a 1792, foram abertas as ruas que descem paralelas, pelas encostas 

do espigão, e seus prolongamentos pelo lado da Igreja do Patrocínio inaugurada em 

1.819. 

Em 1811, foi criada a Comarca de Itu. 

Pela Lei Provincial de 05 de fevereiro de 1842, a Vila de Itu foi elevada à cidade. 

Nessa ocasião, possuía umas 800 casas. 

A partir de 1850, Itu foi considerada a cidade mais rica da Província de São 

Paulo, com importante participação na vida política e econômica. 

Em 1860, ocorreu uma grande crise no mercado internacional do açúcar. O 

plantio da cana entrou em decadência, causando, com o tempo, um conflito entre os 

políticos e os fazendeiros ituanos contra o Governo Imperial.  Cresceu em Itu o 

Movimento Republicano que resultou, em 1873, na realização da Primeira Convenção 

Republicana do país. Início da propaganda republicana, com a criação do Partido 

Republicano Paulista. Por isso mesmo, Itu é chamada de “Berço da República”. 

O açúcar veio sendo gradativamente substituído pelo café. Com o aumento da 

produção cafeeira, os fazendeiros buscaram, na Europa, a vinda de imigrantes para 

substituir a mão de obra escrava. O tráfico havia sido proibido em 1850 e, a escravatura, 

abolida em 1888. Com a ajuda do governo republicano, proclamado em 1889 vieram 

para Itu milhares de imigrantes a maioria italianos. A cidade possuía, nesta época, cerca 

de 1800 casas. O café foi à base da economia do município até 1935, ano da maior 

produção, decaindo depois, pela concorrência de outras áreas de plantio e pelo 

esgotamento de suas terras. 

De 1935 a 1950, Itu quase não cresceu além da área já ocupada. A partir de 

1950 novas indústrias vem se instalando na cidade, principalmente as de cerâmicas. 

Ocorreu grande migração rural em busca de trabalhos nas fábricas. A cidade começou 

novamente a crescer com a abertura de diversos loteamentos na periferia. Itu já não 

tinha a mesma importância de antigamente, sendo influenciada pela Capital do Estado, 

já então uma metrópole. O velho centro é a maior e mais importante herança cultural 

dos tempos da colônia, passou a ser transformado em centro histórico e área comercial 

Após 1970, com a construção da rodovia Castelo Branco, novas indústrias 

instalaram-se em Itu, principalmente às margens de suas estradas de acesso. Nesta 

mesma época, se intensifica a fama de Itu como a “Cidade dos Exageros”, graças ao 



  

humorista Francisco Flaviano de Almeida, mais conhecido como “Simplício”, que 

participava de um programa televisivo chamado de “Praça da Alegria”, interpretando o 

caipira Osório, contava vantagens sobre sua terra natal, tudo de forma exagerada, esta 

brincadeira acabou intensificado o fluxo de turistas na cidade, que procuravam conhecer 

os objetos gigantes.  

Em 1979, Itu se torna a terceira estância turística do estado de São Paulo, 

fomentando ainda mais esta atividade no município com a vinda de recursos do governo 

do Estado. 

 

DADOS GEOLOGICOS DE ITU 

A Suíte Granítica de Itu está localizada a aproximadamente 60 km da cidade de 

São Paulo e abrange uma área de aproximadamente 400km2. Segundo Pascholati 

(1990) a área compreende uma região de transição entre os terrenos pré-cambrianos 

do estado de São Paulo e a Bacia Sedimentar do Paraná. 

As rochas encaixantes são principalmente gnaisses com intercalações de xistos, 

quartzitos, anfibolitos e granulitos, pertencentes ao Complexo Piracaia. O limite ao Sul 

da Suíte coincide parcialmente com a Falha de Jundiuvira. 

Devido à escassez de afloramentos e à cobertura por unidades geológicas mais 

recentes, as exposições dos contatos dos corpos granitóides com as rochas encaixantes 

são raras e quando observados podem ser tectônicos ou intrusivos. 

Os contatos são caracterizados principalmente por zonas de cisalhamentos. As 

estruturas geológicas mais marcantes da Suíte Granítica de Itu são os lineamentos que 

correspondem às zonas de falhas curvadas, subparalelas ou convergentes à zona de 

falha de Jundiuvira. Essas zonas coincidem parcialmente com a orientação das 

principais drenagens da região, por exemplo, os rios Tietê, Piraí e da Fonte. 

Os lineamentos retilíneos mais importantes que afetam os corpos granitóides 

apresentam orientação segundo os quadrantes NE e NW, onde são abundantes as 

direções preferenciais de N20-30E e N45-50W. Esses lineamentos representam 

geologicamente as zonas de falhas/fraturas, que são importantes estruturas para a 

exploração de águas subterrâneas em rochas graníticas. 

 

 



  

DADOS GEOGRÁFICOS 

 Clima: Tropical 

 Bioma Mata Atlântica 

 Relevo: Situa-se entre o planalto cristalino e o sedimentar. Possui vestígios de 

cidade arqueozóica. Relevo de colina suave e nas regiões limítrofes algumas 

altitudes. Banhada pelo Rio Tietê e alguns outros de menor extensão como o 

Itaim Mirim, Itaim Guaçu e Braiaiá. 

 

 

ASPECTO ECONÔMICO  
 
Produto Interno Bruto – PIB: R$ 7.831.498.159 
 
PIB per capita: R$ 46.966 
 
Distribuição do PIB:  
 

 
 
Fonte: Seade - 2020 

 
 
 
 

0,40%

19,10% 23,40% 57,10%

DISTRIBUIÇÃO DO PIB MUNICIPAL 
Agrpecuária Impostos líquidos de subsídios Industria Serviços



  

PERFIL DEMOGRÁFICO 
 
População estimada: 175.568 habitantes (IBGE 2020) 

Área territorial: 640,719 km2  

Densidade demográfica: 266,8 habitantes/km2 

Grau de Urbanização: 95,2% 

Média de habitantes por domicílio: 3 

 
Dados Fundação Seade 
 

 

 
PIRÂMIDE POPULACIONAL 
 
 

A pirâmide populacional do Município de Itu demonstra que a concentração de 

adultos está na faixa etária entre 20 e 54 anos. 

As pessoas com mais de 60 anos representam 14,3% da população (Fundação SEADE, 

2020), ampliando a demanda por ações de cuidado relacionadas a doenças crônicas 

não transmissíveis (DCNT), agravadas pelas comorbidades. 

 
 



  

                              
 

 
 
 
População por grupo de idade 
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INDICADORES DE SAÚDE DO MUNICIPIO  
 
 

Ao longo das últimas décadas, o Brasil modificou seu perfil de morbimortalidade, 

ocorrendo a transição epidemiológica, com a diminuição das internações e dos óbitos 

causados pelas doenças infecto-parasitárias e aumento progressivos das doenças 

crônico-degenerativas, como as doenças cardiovasculares e neoplasias, bem como 

causas externas.  

Destaca-se que no ano de 2020 ocorreu a pandemia pelo coronavírus, alterando 

os dados nesse ano. No município de Itu, esse fenômeno também é observado, 

conforme indicadores apresentados adiante. 

 

Taxa de Natalidade 
 

ANO 2017 2018 2019 
 

2020 
 

NO NASCIDOS VIVOS 2.320 2.227 2.248 
 

2.244 
 

 
 
 

Taxa de mortalidade infantil (menores de 1 ano)  
 

ANO Nascidos vivos Número de óbitos  Taxa de mortalidade infantil 

2017 2.320 17 7,33 

2018 2.227 14 6,28 

2019 2.248 15 6,67 

2020 2.244 19 8,47 

 

Fontes:   
SESSP/CCD - Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM 

SESSP/CCD - Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos - SINASC 
 
 

A Taxa de Mortalidade Infantil, é o número de óbitos em menores de um ano de 

idade, por mil nascidos vivos, em determinado espaço geográfico, no ano considerado. 



  

A mortalidade infantil compreende a soma dos óbitos ocorridos nos períodos neonatal 

precoce (0 a 6 dias de vida), neonatal tardio (7 a 27 dias) e pós neonatal (28 dias e 

mais). A Taxa de Mortalidade Infantil estima o risco de um nascido vivo morrer durante 

o seu primeiro ano de vida, sendo geralmente classificado em: alto (50 ou mais), médio 

(20 a 49) e baixo (menos de 20). 

A taxa de mortalidade infantil de Itu vem se mantendo em baixos níveis. O 

município desenvolve políticas de ações preventivas que colaboram desde o 

atendimento pré-natal à gestante, a qualidade da assistência ao parto, o incentivo ao 

parto normal, a qualidade do atendimento ao recém-nascido, o incentivo ao aleitamento 

materno, à vacinação e às consultas médicas e de enfermagem. 

 

 

Proporção de parto normal no SUS e na Saúde Complementar 
 

Partos normais Nascidos vivos % Partos normais 

974 2244 43,40 
 
Fonte: SESSP/CCD - Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos – SINASC 
 
 
 
Proporção de gravidez na adolescência (10 a 19 anos) 
 

Número nascidos vivos de 
mães adolescentes 

Nascidos vivos % gravidez na 
adolescência 

239 2244 10,65 
 
 

 

Coeficiente de Mortalidade Materna  

A mortalidade materna é um evento grave com vários fatores envolvidos, como o social, 

educacional, assistencial, saúde, entre outros. O Coeficiente de Mortalidade Materna ou 

Taxa de Mortalidade Materna é o número de óbitos femininos por causas maternas, por 

100 mil nascidos vivos, em determinado espaço geográfico, no ano considerado. A 

morte materna, segundo a 10ª Revisão de Classificação Internacional de Doenças (CID-

10), é a “morte de uma mulher durante a gestação ou até 42 dias após o término da 

gestação, independente da duração ou da localização da gravidez, devida a qualquer 



  

causa relacionada com ou agravada pela gravidez ou por medidas em relação a ela, 

porém não devida a causas acidentais ou incidentais”. 

O Coeficiente de Mortalidade Materna reflete a qualidade da assistência à saúde 

da mulher. Taxas elevadas de mortalidade materna podem estar associadas à 

insuficiente prestação de serviços de saúde a esse grupo, desde o planejamento familiar 

e a assistência pré-natal, até a assistência ao parto e ao puerpério. Todos os óbitos 

maternos, de residentes no município, são investigados pelo Comitê de Mortalidade 

Materna. O Comitê de Investigação da Mortalidade Materna e a gestão municipal 

desenvolvem estudos para a compreensão das circunstâncias de ocorrência dos óbitos: 

identificação dos fatores de risco, definição de políticas de saúde dirigidas à redução 

das mortes evitáveis e melhoria nos registros e indicadores sobre a mortalidade. A partir 

dessa análise, são iniciadas ações em saúde de prevenção da mortalidade materna 

objetivando a integração dos serviços de saúde, a assistência integral ao pré-natal, parto 

e puerpério de baixo e alto risco e o oferecimento do planejamento reprodutivo.  

 

Indicador 2017 2018 2019 2020 
MIF (Mulheres em Idade Fértil) 42 48 40 54 

Maternos declarados 0 0 0 0 

Com causas obstétricas diretas 0 0 0 0 

Com causas obstétricas indiretas 0 0 0 0 

 
Fonte: Sistema de Informações sobre Mortalidade (SIM)  

 
 
 
 

Mortalidade por grupo de causas – CID 10 
 

Indicador 2017 2018 2019 2020 
 (A00-B99) Algumas doenças infecciosas e parasitárias 41 43 49 172 

 (C00-D48) Neoplasias [tumores] 179 211 199 204 

 (D50-D89) Doenças do sangue e dos órgãos 
hematopoéticos e alguns transtornos imunitários 

2 7 11 21 

 (E00-E90) Doenças endócrinas, nutricionais e 
metabólicas 

66 44 33 62 

 (F00-F99) Transtornos mentais e comportamentais 13 8 6 10 

 (G00-G99) Doenças do sistema nervoso 17 25 27 36 

 (H00-H59) Doenças do olho e anexos 0 0 0 0 



  

 (H60-H95) Doenças do ouvido e da apófise mastóide 0 0 0 0 

 (I00-I99) Doenças do aparelho circulatório 252 248 235 241 

 (J00-J99) Doenças do aparelho respiratório 98 172 168 124 

 (K00-K93) Doenças do aparelho digestivo 60 46 70 70 

 (L00-L99) Doenças da pele e do tecido subcutâneo 5 2 3 4 

 (M00-M99) Doenças do sistema osteomuscular e do 
tecido conjuntivo 

6 11 2 3 

 (N00-N99) Doenças do aparelho geniturinário 53 31 43 46 

 (O00-O99) Gravidez, parto e puerpério 0 0 0 0 

 (P00-P96) Algumas afecções originadas no período 
perinatal 

13 16 11 13 

 (Q00-Q99) Malformações congênitas, deformidades e 
anomalias cromossômicas 

8 3 6 7 

 (R00-R99) Sintomas, sinais e achados anormais de 
exames clínicos e de laboratório, não classificados em 
outra parte 

152 162 174 146 

 (S00-T98) Lesões, envenenamento e algumas outras 
consequências de causas externas 

0 0 0 0 

 (V01-Y98) Causas externas de morbidade e de 
mortalidade 

83 75 89 89 

 
 Óbitos totais 

 
1.048 

 
1.104 

 
1.126 

 
1.248 

 
 
Fonte: Sistema de Informações sobre Mortalidade (SIM)  
 

 

Dentre as internações hospitalares dos residentes de Itu, ocorridas no SUS no 

período de 2017 a 2020, com exceção das internações por gravidez, parto e puerpério, 

as doenças do aparelho circulatório ocuparam a primeira causa de internação, seguidas 

pelas neoplasias. O terceiro foi ocupado pelas doenças infeciosas e parasitárias, fato 

que pode ser atribuído à pandemia pelo coronavírus.  

 

Mortalidade Prematura (30 a 69 anos) por DCNT (Doenças Crônicas Não 
Transmissíveis) 

 

Indicador 2017 2018 2019 2020 
 (C00-C97) Neoplasias (tumores) malignas(os) 82 109 115 109 

 (E10-E14) Diabetes mellitus 18 10 14 23 

 (I00-I99) Doenças do aparelho circulatório 108 100 105 96 

 (J30-J98) Doenças do aparelho respiratório 17 32 25 27 

 Óbitos totais 225 251 259 255 

Fonte: Sistema de Informações sobre Mortalidade (SIM)  



  

As Doenças Crônicas Não Transmissíveis (DCNT) constituem a principal causa 

de mortalidade, sendo responsáveis por aproximadamente 74% do total de mortes que 

ocorrem no Brasil.  

Sua prevalência vem aumentando ao longo dos últimos anos e entre as 

principais causas estão o envelhecimento populacional e adoção de hábitos de vida 

pouco saudáveis. Neste contexto, as ações rede de Saúde do município de Itu são 

voltadas para as quatro principais DCNT: doenças cardiovasculares, câncer, doenças 

respiratórias crônicas e diabetes mellitus.  

A Coordenação de enfermagem e médica da Atenção Básica atua no 

estabelecimento de protocolos municipais de atendimento, capacitação dos 

profissionais e articulação da rede de cuidados visando a prevenção, o diagnóstico 

precoce e o tratamento adequado.  

Os fatores de risco para DCNT também fazem parte do escopo de trabalho das 

Coordenações, sendo as principais ações voltadas para a promoção da alimentação 

saudável, da atividade física e o controle do tabagismo.  

 

 

DOENÇAS DE NOTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA 

 

NOTIFICAÇÕES 2017 2018 2019 2020 
Acidente animal peçonhento 193 221 281 207 
Atendimento antirrábico 180 231 472 348 
Coqueluche 0 0 0 0 
Criança exposta HIV 2 6 0 4 
Chikungunya 1 2 0 0 
Dengue 8 23 92 80 
Doença Exantemática - Rubéola 0 0 1 0 
Doença Exantemática - Sarampo 0 0 115 6 
Doença Aguda Zika Virus 0 0 0 0 
Esquistossomose 8 4 2 3 
Evento adverso Pós Vacinação 5 0 0 0 
Febre Amarela 0 2 0 0 
Febre Maculosa 16 1 0 1 
Gestante com HIV 5 6 1 7 
Hantavirose 0 0 0 0 



  

Hepatite Viral 23 40 18 22 
Leishimaniose Viceral 1 0 0 0 
Leptospirose 1 2 0 1 
Malária 0 0 0 0 
Meningite Meningocóccica 1 0 0 0 
Meningite - Outras 10 0 18 4 
Paralisia Flácida Aguda - Poliomielite 0 0 0 0 
Rotavírus 1 0 4 1 
Septicemia não especificada 0 2 0 0 
Sífilis Congênita 0 9 9 11 
Sífilis Gestante 2 36 44 29 
Sífilis não especificada 3 44 46 39 
Toxoplasmose 0 4 5 1 
Tuberculose 38 56 64 42 
Varicela 0 0 0 0 
Violência Interpessoal/Autoprovocada 45 77 282 181 

 

 

 

COVID-19 

 

No início de janeiro de 2020, a China notificou à Organização Mundial da Saúde 

(OMS) a ocorrência de casos de doença respiratória em funcionários de um mercado 

na cidade de Wuhan, logo depois identificado como um novo coronavírus (denominado 

de SARSCoV-2), causador da doença respiratória Covid-19.  

Em poucas semanas a doença se disseminou rapidamente pelo mundo, 

atingindo mais de 100 países dos cinco continentes, sendo declarado, pela OMS, 

Emergência em Saúde Pública de Importância Internacional em 30 de janeiro de 2020 

e pandemia em 11 de março de 2020.  

Desde a declaração da Emergência em Saúde Pública, a Secretaria Municipal 

da Saúde - Divisão de Vigilância Epidemiológica publicou o primeiro Protocolo Municipal 

para Enfrentamento ao Novo Coronavírus, documento que sofreu várias atualizações 

de acordo com a evolução da transmissão da doença no país e no mundo.  



  

Desde a identificação do primeiro caso confirmado da doença, já foram 

notificados no mundo, até 28/05/2021, 169.021.406 de casos confirmados e 3.512.719 

mortos no mundo.  

O município de Itu vem sofrendo os reflexos da pandemia com elevado número 

de casos suspeitos e confirmados ocasionando entre outros problemas, impacto direto 

em toda a rede de saúde, seja pública ou privada.  

 

Dentre as ações de enfrentamento ao coronavírus no município de Itu, a mais 
importante foi a reforma de parte das instalações da Santa Casa, para abrigar 
um Hospital de Campanha, com leitos de enfermaria, suporte ventilatório e UTI. 
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O índice de mortalidade pós internação, no mês de fevereiro de 2021, no Hospital de 
Campanha da Prefeitura de Itu foi de 15,85%. Um levantamento feito por órgão da 
imprensa nacional apontou que a taxa de mortalidade entre pacientes internados com 
Covid, nos hospitais públicos e privados do Brasil, bateu recorde em 11 estados em 
fevereiro. No estado de São Paulo, a taxa de mortalidade em pacientes internados em 
fevereiro foi em média 33,3% e no Brasil alcançou 62,6% no estado de Rondônia. 

O Hospital de Campanha do município de Itu também registrou índices abaixo dessa 
média estadual nos meses de janeiro e até em março deste ano (considerado o pior da 
pandemia no país), respectivamente de 9,3% e 5,8%.  

A implantação do Hospital de Campanha em Itu faz parte de uma série de medidas 
tomadas pela Prefeitura no enfrentamento à pandemia de Covid-19, desde que a 
mesma foi decretada pela Organização Mundial da Saúde (OMS), em 11 de março de 
2020. 

Além do Hospital de Campanha, que permaneceu em funcionamento mesmo quando os 
números de internações foram reduzidos em 2020, a gestão municipal lançou mão da 
utilização de parte dos leitos do Hospital Municipal para atendimento Covid e essas 
ações têm sido fundamentais nesse processo. 

Com o objetivo de evitar a circulação de pacientes com suspeita da doença pelos 
serviços municipais de saúde existentes em toda a cidade, onde ocorrem outros tipos 
de atendimentos, foram estruturados equipamentos exclusivos para investigação de 
casos de Covid: o Pronto Atendimento Covid (PA Covid), que funciona anexo ao Hospital 
de Campanha, e dois CAECs, um localizado no centro da cidade e outro na região do 
Pirapitingui. 

A busca ativa de casos, a estruturação e ampliação de leitos de enfermaria e de UTI para 
o tratamento das pessoas acometidas pela doença estão entre outras as ações 
efetivadas pela Secretaria de Saúde. 

  

Outros números 

Outros números de atendimento à Covid-19 demonstram a qualidade do serviço 
prestado pela Secretaria de Saúde de Itu que, com o avanço da pandemia, definiu locais 
específicos para o acolhimento às pessoas com sintomas da doença, evitando assim que 
as mesmas circulem em unidades de saúde que recebem pacientes com outras queixas 
que não relacionadas ao coronavírus. 

No período de janeiro a março de 2021, houve registro de 17.810 atendimentos de 
enfermagem no CAEC Centro, no CAES Pira e no PA Covid.  



  

Desse total, 4.465 ocorreram no CAEC Centro, 3.264 no CAEC Pira e 10.081 no PA Covid. 
Nos mesmos serviços e período foram realizados 14.190 atendimentos médicos, sendo 
2.729 no CAEC Centro, 2.248 no CAEC Pira e 9.213 no PA Covid. 

Em Itu, a testagem se dá por meio de PCR, Teste rápido Anticorpo e Teste rápido 
Antígeno. Este último apresenta o resultado com mais brevidade, o que também 
favorece o rápido prosseguimento da conduta médica. 

De janeiro a março deste ano, foram realizados 3.441 testes no CAEC Centro (599 PCR, 
817 Teste rápido Anticorpo, e 2.025 Teste rápido Antígeno), 1.541 testes no CAEC Pira 
(583 PCR, 500 Teste rápido Anticorpo e 458 Teste rápido Antígeno) e 4.517 no PA Covid 
(1.287 PCR, 537 Teste rápido Anticorpo e 2.693 Teste rápido Antígeno). 

  

Atendimentos não Covid 

Ao longo da pandemia, o município prosseguiu com atendimento em Unidades Básicas 
de Saúde (UBSs) e no Ambulatório de Especialidades Médicas (AEM). Foram milhares de 
atendimentos de clínica geral e em diversas especialidades médicas como, por exemplo, 
Cardiologia, Oftalmologia, Reumatologia, Ginecologia, Pediatria, Pneumologia, 
Geriatria, Nefrologia, Ortopedia, Urologia, Endocrinologia e Otorrinolaringologia. 

Nas Unidades Básicas de Saúde, se compararmos o número de atendimentos no período 
de 1 de março de 2019 a 31 de março de 2020 (286.831 atendimentos) com o de 1 de 
abril de 2020 a 31 de março de 2021 (224.333 atendimentos), notaremos uma redução 
de apenas 21,62%. Essa redução é de 3,67%, ou seja, ainda menor quando se observam 
os registros no AEM em igual período (105.430 atendimentos em 2019/2020 e 101.552 
em 2020/2021). 

Esses números provam que o atendimento a outras áreas médicas foi mantido, apesar 
da pandemia, o que é relevante se considerarmos que pudemos diagnosticar e tratar 
outras doenças que acometem a população. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

ORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO  

 

A Secretaria Municipal de Saúde tem como atribuições planejar, desenvolver, 

orientar, coordenar e executar a política de saúde do município; é de sua 

responsabilidade também planejar, desenvolver e executar as ações de vigilância 

sanitária e epidemiológica ligadas à sua competência.  

  

1. ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE  

  

As Unidades Básicas de Saúde do município são consideradas como “porta de 

entrada” do SUS, devem ser as primeiras referências da população para buscar 

cuidados aos seus problemas e atenção às suas necessidades básicas de saúde. 

São disponibilizadas consultas nas áreas de atenção básica, ou seja: Clinica Geral, 

Pediatria, Ginecologia e Obstetrícia, além do atendimento multidisciplinar com Nutrição, 

Odontologia e Assistência Social.   

A atenção básica oferece o atendimento de baixa complexidade e cuidado na 

prevenção, promoção, manutenção e recuperação da saúde. Faz parte dos serviços de 

atendimento ao usuário: acolhimento, consulta de enfermagem, atendimento 

odontológico, consulta medica, acompanhamento nutricional, curativos, retirada de 

pontos, administração de medicamentos injetáveis, vacinas, abertura e 

acompanhamento de pré-natal até ao puerpério, rastreamento do câncer de colo do 

útero através de coleta de citopatologia oncótica, mamografia, coleta de material para 

exames de rotina.   

A rede de Atenção Primária de Itu desenvolve atividades programadas para 

grupos específicos através do Programa de Atenção à Saúde da Criança, Saúde da 

Mulher, Hipertensos, Diabéticos, Planejamento Familiar, e outros, bem como, atividades 

de promoção e prevenção a saúde e resolutividade da assistência em baixa 

complexidade de forma contínua reforçando o cuidado permanente para minimizar os 

efeitos do uso irregular dos serviços de maior complexidade como os de urgência e 

emergência.   

Os atendimentos são de segunda a sexta-feira, com agendamento prévio na 

maioria de nossos serviços. O usuário deve procurar a unidade de saúde mais próxima 



  

de sua residência, levando um documento de identificação (RG, CPF) e um 

comprovante de residência ou seu CARTÃO CIDADÃO. As unidades básicas de 

saúde (UBS) estão distribuídas da seguinte forma:  

 

UBS 1 – “Dr. Carlos Vasconcelos Prado” – CNES 2039176  

UBS 2 – “José Maria Vicente” – CNES 2085445  

UBS 3 – “Maria Cecília Meneghini” – CNES 2052024  

UBS 4 – “Dr. Alcides Rodrigues” – CNES 2039184  

UBS 5 – “Tristão Bauer” – CNES 2049252  

UBS 7 – “Dr. Sebastião de Moraes” -  CNES 2035812  

UBS 8 – “Dr. Cid Ferraz do Amaral” - CNES 2061899  

UBS 9 – “Maria de Lourdes Pinheiro Passos” – CNES 2049309  

UBS 10 – “Dr. Alberto Sabin” – CNES 2037793  

UBS 11 – “Frei Pascacio Hettler” – CNES 2054841  

UBS 12 – “Dr. Emílio Chierighini” – CNES 2049317  

UBS 13 – “Dr. Cláudio Fruet” – CNES 2049325  

UBS 14 – “Cabo Santo” – CNES 3311023  

UBS 15 – “Dr. Hélio Chierighini” – CNES 6145337  

UBS 16 – “José Roberto da Cruz” – CNES 9448152  

 

Programa MELHOR EM CASA “Roberto do Amaral Gurgel” – CNES 2806134  

Com foco na assistência humanizada e a garantia de continuidade dos cuidados à 

saúde, o Serviço de Assistência Domiciliar (SAD) possibilita a desinstitucionalização de 

pacientes que se encontram internados nos serviços hospitalares, além de evitar 

hospitalizações desnecessárias de acordo com os princípios do Sistema Único de 

Saúde. O Serviço de Assistência Domiciliar é formado por profissionais da equipe 

multidisciplinar, que trabalham de forma alinhada para proporcionar uma assistência 

integral e segura.  

O público atendido são as pessoas com impossibilidade física de locomoção até 

uma Unidade Básica de Saúde (UBS) e cujo problema de saúde exige maior frequência 

de cuidado, recursos de saúde e acompanhamento contínuo. Desenvolvendo 



  

assistência domiciliar para pacientes mais graves ou com necessidades de média 

complexidade através de orientação ao cuidador.  

As visitas são programadas pela equipe que avalia a gravidade do problema. Nossa 

cidade conta com 2 equipe de atendimento domiciliar composta por enfermeiro, medico, 

técnico de enfermagem, e 1 equipe de atendimento multidisciplinar que conta com 

assistente social, cirurgião dentista, fisioterapeuta, fonoaudiologia, nutricionista e 

psicólogo.   

  

EXPRESSO SAÚDE ASSENTAMENTOS/RURAL - CNES 2060957  

O Expresso Saúde Zona Rural tem como objetivo atender os usuários da zona 

rural com dificuldades para deslocamento para tratamento em UBS mais próxima de 

seus domicílios (casos que não se enquadram no perfil de atendimento do SAD/Melhor 

em casa). Realiza coleta de exames laboratoriais, coleta de citologia oncótica, 

procedimentos invasivos (troca de Sondas, injetáveis, curativos, etc.), participa de 

campanhas de vacinação melhorando a cobertura vacinal na região rural e realiza ações 

educativas.   

É composta por enfermeira assistencial, médico generalista e 2 técnicas de 

enfermagem e 10 Agentes Comunitárias de Saúde (ACS) que residem em sua área de 

abrangência.  

O Programa abrange as seguintes áreas: Portal São Tiago e Terras de Santa 

Elizabeth, Loteamento Beira Rio e Morro Redondo, Santa Hortência, Loteamento 

Eldorado, Bairro Taquaral, Terras de Santa Maria, Apotribu e Berro D´Água.  

As consultas médicas são distribuídas quinzenalmente em áreas com maior número 

populacional e mensal na região de menor número, bem como consultas de 

enfermagem e realização de exames.  

Cada ACS da Zona Rural é encarregado de enviar uma lista de paciente que 

necessitam de atendimento médico e a equipe realiza uma triagem para definir quais 

pacientes receberão esse atendimento de acordo com a complexidade de cada caso e 

impossibilidade de se dirigir a UBS para atendimento.  

 

 

 



  

ATENÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE  

  

 Ambulatório de Especialidades Médicas A.E.M. – “Dr. Virgílio Pereira 

Souza Lima” - CNES 3322629  

O Ambulatório dispõe das seguintes especialidades médicas: alergia e 

imunologia, cardiologia, cirurgia cabeça e pescoço, cirurgia geral, cirurgia pediátrica, 

cirurgia plástica, cirurgia vascular, colproctologia, dermatologia, endocrinologia, 

gastrenterologia geral, gastrenterologia pediátrica, gastrenterologia hepato, ginecologia 

e obstetrícia, hematologia, nefrologia, neurologia adulto e infantil, oftalmologia, 

otorrinolaringologia, ortopedia, pneumologia, psiquiatra, urologia e reumatologia. Além 

do atendimento de equipe multiprofissional composta por: fisioterapeuta, psicólogo, 

assistente social e equipe de enfermagem.   

São realizados os seguintes exames: eletrocardiograma, exames laboratoriais, 

mapeamento de retina, teste ergométrico e por esforço, Holter 24 

horas, nasofibrolaringoscopia, campimetria, biopsia de cabeça e pescoço, ultrassom 

com e sem doppler além de pequenas cirurgias onde não há necessidade de uso de 

centro cirúrgico.    

Seu atendimento funciona de forma referenciada e absorve pacientes oriundos 

das unidades básicas.   

  

.  

 Ambulatório de Moléstias Infecciosas – A.M.I.  – CNES 2077191  

  O Centro de Testagem e Aconselhamento (CTA) tem 21.323 pacientes 

cadastrados, sua equipe é formada por médico Infectologista adulto e pediátrico, 

pneumologista, Coloproctologista, Gastrohepato, urologista, Ginecologista, equipe de 

Enfermagem, Farmácia, Serviço Social e Psicólogo. Realizando atendimento aos 

pacientes dos Programas de: HIV, Tuberculose, Hanseníase, Acidentes de Trabalho, 

Programa da Criança, Hepatites Virais, Violência Sexual.  

Oferece atenção humanizada com consulta médica especializada, coleta de 

exames laboratoriais, carga viral, PCR qualitativo e quantitativo, genotipagem, 



  

cultura para tuberculose; BAAR Hanseníase, exame do colo uterino; vacinação, teste 

de PPD, consulta de enfermagem individualizada; acompanhamento de Pré-Natal às 

Gestantes, PEP profilaxia pós exposição, teste rápido e aconselhamento das doenças 

(HIV, Sífilis e Hepatites Virais). Tratamento às ISTs (Infecções Sexualmente 

Transmissíveis) doenças como: HIV, Herpes, HPV, Tricomoníase, Clamídia, Gonorréia, 

Sífilis, Toxoplasmose, Leishmaniose, Blastomicose e Parasitoses.  

 

  

 CRSM – Centro de Referência Saúde da Mulher  - CNES 7151667  

  

Este ambulatório especializado em Saúde da Mulher realiza seus 

atendimentos por encaminhamentos vindos das unidades básicas de saúde. Após 

identificar alterações em exames como resultado de cito patologia oncótica ou 

mamografia encaminham as pacientes para o diagnóstico e tratamento. Também 

realiza o acompanhamento gestações de alto risco.   

Contamos com equipe multidisciplinar com enfermagem, médico, assistente 

social, nutricionista, psicólogo, mastologista, ginecologista e pediatra.   

São realizados exames de ultrassom pélvico, transvaginal e obstétrico, 

mamografia, colposcopia, cardiotocografia, e biópsia de mama.   

  

    

 Projeto NANA NENÊ – CNES 7631448  

Programa Nana Nenê tem como objetivos aumentar o índice de aleitamento 

materno exclusivo e contribuir para a diminuição da mortalidade infantil em Itu.  Para 

atingir esses objetivos, diversas ações são desenvolvidas por uma equipe 

multidisciplinar constituída por assistente social, enfermeira e técnico de 

enfermagem, fisioterapeuta, fonoaudióloga, médica pediatra, nutricionista e 

psicóloga.  O Nana Nenê começa na maternidade, com visita hospitalar à mãe e 

recém-nascido, orientação sobre o aleitamento materno. O programa dá segmento 

ao trabalho fazendo contato telefônico a todas as mães na primeira semana após a 

alta da maternidade, a fim de verificar as condições da mulher e de seu filho.  



  

Os cuidados continuam com visita domiciliar, visando apoiar e incentivar a 

amamentação; atendimento ambulatorial dos casos com dificuldades para a 

amamentação e retornos programados; reuniões quinzenais para discussão de 

casos e avaliação de rotinas; ações educativas nas Unidades Básicas de Saúde 

(UBS) com gestantes.  

Além de todas as ações colocadas em prática pela equipe da Secretaria de 

Saúde da Prefeitura de Itu, o Nana Nenê oferece, desde o ano passado, um 

diferencial em relação a projetos semelhantes em outros municípios: aplicação de 

laser na prevenção e tratamento de fissura mamária durante o período de 

aleitamento. A aplicação, que é realizada por uma fisioterapeuta, ajuda na 

cicatrização, alivia a dor, diminui o sangramento, estimular infecções e fortalece o 

sistema de defesa do organismo.  

 

  

 CAIME – Centro de Atendimento Idoso Municipal Especializado – CNES 

2061988  

 

  O objetivo do CAIME é prestar assistência multidisciplinar ambulatorial, através 

de ações de prevenção, diagnóstico, terapia, reabilitação e de atividades no Centro 

de Convivência da Melhor Idade, estimulando o envelhecimento ativo.  O serviço 

oferecido atendimento geriátrico (médico, enfermagem, fisioterapia, nutrição). 

O ambulatório está inserido no mesmo espaço do Centro de Convivência para a 

Terceira Idade.   

Com a implantação do CAIME Itu estabelece compromissos com a saúde da 

população idosa de nossa cidade, visando uma vida mais saudável e uma melhor 

qualidade de vida. O serviço conta com atendimentos médico e odontológico 

especializados, enfermagem, nutricionista e fisioterapia. Os pacientes idosos em 

situação de risco serão triados pelas Unidades Básicas de Saúde (UBS) para 

avaliação em ambulatório e serão direcionados para as atividades da Melhor Idade; 

e os frequentadores do Centro de Convivência que necessitarem também serão 

encaminhados, após avaliação nas UBS, para o CAIME.  



  

 CTA – Centro de Terapia Alternativa “Olavo Gregório Gonçales” – 

CNES 3912116  

 As terapias alternativas são práticas voltadas para a saúde e bem-estar que não 

se enquadram na medicina tradicional. Entre as práticas mais procuradas estão a 

acupuntura, fitoterapia, homeopatia, florais, quiropraxia, massoterapia e reike.  

   

  

 Centro de Fisioterapia   

Com duas unidades, realiza atendimentos de reabilitação em ortopedia, pacientes 

portadores de patologias pneumológicas, neurologias e vascular, incluindo 

atendimentos pré e pós-operatórios, mastectomizados, amputados e queimados. O 

atendimento é agendado e necessita de encaminhamento da rede SUS municipal.  

 

 

 Centro de Fonoaudiologia  

Faz avaliação audiológica, do processo auditivo central e de aparelhos.  

Realiza atendimento aos distúrbios da comunicação, nas áreas de fala, voz, escrita 

e audição, além de trabalhar preventivamente através de palestras. O atendimento é 

agendado e necessita de encaminhamento que pode ser de toda rede SUS municipal e 

unidades escolares.  

  

  

 CAPS – Centro de Atenção Psicossocial  

O Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) é um serviço de Saúde Mental do 

Sistema Único de Saúde (SUS) criado para reduzir e/ou substituir internações 

prolongadas ou definitivas de pessoas que passam por sofrimento psíquico grave. O 

objetivo principal é oferecer atendimento à população de sua área de abrangência, 

realizando o acompanhamento clínico e a reinserção social dos usuários à família, ao 



  

trabalho, lazer, cultura, esporte, ou seja, ao exercício da cidadania através de 

enfrentamento conjunto dos problemas.  

  

CAPS Adulto - “ Dra. Silvia Helena da Costa Aguiar Merbach” – CNES 2706253  

Trabalham em regime de porta aberta, isto é, sem necessidade de agendamento 

prévio ou encaminhamento, oferecendo acolhimento e atendimento domiciliar aos 

usuários partir dos 18 anos.   

Quem procura o CAPS é acolhido e participa de um projeto terapêutico especifico 

para suas necessidades e demanda. É composta por uma equipe multidisciplinar onde 

avalia o quadro do usuário e indica o tratamento para cada caso.  

Atua também no acolhimento a situação de crise, nos estados agudos de doença 

e intenso sofrimento psíquico.  

A internação hospitalar só é indicada quando esgota todas as possibilidades 

terapêuticas possíveis.  

 

CAPS INFANTIL – “ Neide Benedita Zacarias Tasca” – CNES 6833330  

O CAPSI é um ambulatório diário, voltado para crianças e adolescentes de 2 a 17 

anos e 11 meses. Sendo um serviço de saúde destinado a acolhimento, atendimento 

individuais e em grupos para usuários de famílias, acompanhamento terapêuticos, 

oficinas, matriciamentos em escolas, unidades básicas e outras instituições, reunião em 

equipe e participação de rede.  

Funcionamento: inicialmente é realizado um processo de avaliação em 3 fases:  

- Entrevista individual com os pais.  

- Observação lúdica da criança.  

- Devolutiva com os pais para informação sobre o funcionamento em indicação de 

tratamento para criança. É necessária participação completa nesse processo para ser 

incluído no tratamento.  

 Formas de Tratamento:   

– (Psicoterapia individual ou em grupo “ conforme a necessidade da criança)  

– Terapia ocupacional individual ou em grupo (conforme a necessidade da criança)  

- Grupo de orientação para pais quando há indicação;  

– Acompanhamento com assistente social em casos onde seja necessário.  



  

 CAPS AD - Álcool e Drogas – CNES 2054337  

É uma unidade de saúde que presta atendimento a pessoas com transtorno 

decorrente do uso de substancia psicoativas e também de seus familiares.  

É um serviço ambulatorial voltado não só para o tratamento de usuários mais 

também para sua reinserção familiar, social e comunitária.  

Conta com uma equipe multidisciplinar com atividades coletivas e individuais 

visando a diminuição de internação ou abandono do tratamento.  

Para cada paciente é construído um plano terapêutico individual de acordo com a 

demanda.  

 ODONTOLOGIA   

 O atendimento odontológico foca a promoção, prevenção e tratamento, 

preferencialmente para crianças em idade escolar, bebês, pacientes com 

deficiência (AMAI, APAE, etc.), pacientes em internação hospitalar e idosos. Faz parte 

da integração do atendimento a gestante, de prevenção nas escolas e possui uma 

unidade móvel para ações de promoção e prevenção.  

As unidades básicas que possuem atendimento odontológico são as UBSs 1, 3, 

4, 6, 8,10, 11, 12, 13 e 15.   

É preciso agendar atendimento para tratamento e em casos de urgência devem 

procurar qualquer unidade odontológica da unidade básica mais próxima de sua 

residência.  

  

 CEO – Centro de Especialidades Odontológicas  - CNES 2066475  

Foi implantado em 2012 e atende pacientes com necessidades específicas, nas 

áreas de especialidades odontológicas que não são contempladas nas unidades 

presentes na UBS, tais como: Endodontia - tratamento de canal, Cirurgias orais 

menores - dentes inclusos e regularização de rebordo, pacientes com necessidades 

especiais, pacientes com lesões periodontais, pacientes edentulos totais ou parciais, 

próteses totais e parciais removíveis com grampo e semiologia - avaliação e biópsia de 

tecidos moles e duros.   



  

Todos os pacientes encaminhados pelas unidades odontológicas para de 

especialidades não realizados na UBS. São 5 consultórios para atendimento nas 

especialidades, e mais 1 para atendimento de próteses.   

  

 Bebê Clínica – CNES 9652531  

O serviço funcionava na UBS 04, situada no Jardim Vitória. A partir de 28 de maio de 

2021, a Bebê Clínica, passa a funcionar nas dependências da Unidade Básica de Saúde 

08. Os casos específicos de pacientes com até 6 anos de idade são atendidos na Bebê 

Clínica, mediante encaminhamento de profissionais que atuam nas unidades que 

contam com serviço de Odontologia.  

 URGÊNCIA E EMERGÊNCIA  

  

 PAM – Pronto Atendimento Municipal – CNES 2085437  

O Pronto Atendimento Municipal (PAM) é um serviço de pronto atendimento 

descentralizado – localizado na região do Pirapitingui. Conta com atendimento médico 

24h por dia. Mantendo em cada turno 3 médicos clínicos e 2 pediatras e os serviços:   

 Serviço de imagem com RX digital, exames laboratoriais;  

 Classificação de risco;  

 Sala de medicação rápida e coleta de exames, sala de medicação lenta e espera 

de exames;  

 Sala de eletrocardiograma;  

 Sala de Emergência, sala de isolamento, observação masculino e feminino;  

 Sistema digitalizado de atendimento.  

 

  

 UPA- Unidade de Pronto Atendimento – CNES 9329471  

A UPA é um serviço de pronto atendimento centralizado, gerido pela Sociedade 

Beneficente Caminhos de Damasco (SBCD) desde 2018.  

 Conta com atendimento médico 24h por dia, sendo:   

o 7-19H: 3 clínicos, 2 pediatras, 1 Emergencista, 1 Ortopedista  



  

o 19-7H: 2 clínicos, 2 pediatras, 1 Emergencista.  

o 1 médico para a enfermaria/ transporte de segunda a sexta das 7-19H  

 

 Serviço de imagem com Rx digital, exames laboratoriais;  

 Classificação de risco;  

 Sala de medicação rápida e coleta de exames, sala de medicação lenta e espera 

de exames;  

 Sala de eletrocardiograma;  

 Sala de emergência, sala de isolamento, observação masculino e feminino, 

observação pediátrica, sala de gesso.  

 Sistema digitalizado de atendimento.  

 

 

 Central de Regulação de Urgência e Emergência 192 – CNES 9620281   

O serviço de atendimento pré-hospitalar 24 horas do município de Itu conta com 

06 viaturas, duas bases e uma central de regulação. O serviço é acionado pelo número 

192. Ao acionamento, é aberto um talão de atendimento e a ocorrência é triada pelo 

médico regulador, após uma ambulância é acionada pelo rádio operador. O médico 

regulador também possui a função de dar condutas por telemedicina aos solicitantes 

ajudando e orientando aos primeiros socorros mesmo pelo telefone.  

Além de executar o atendimento primário (ou pré-hospitalar) o serviço realiza 

também o transporte inter-hospitalar (transferências, avaliações ou exames) e altas 

médicas de acordo com protocolo.  

O 192 integra todos os serviços municipais e estaduais de saúde e de 

segurança pública.    

 

  

 

 

 

 



  

 Hospital Municipal de Itu – CNES 2080184   

 O Hospital Municipal de Itu é um hospital geral de pequeno porte inaugurado em 02 de 

fevereiro de 2019. Conta com unidade de enfermaria clínica, enfermaria cirúrgica, centro 

de diagnóstico por imagem, UTI e centro cirúrgico.  

Exames de imagem (SADT):   

 Tomografia computadorizada eletiva e de urgência 24H  

 USG eletivo e de urgência (em horários pré-definidos)  

 RX eletivo e de urgência 24H  

 Endoscopia e Colonoscopia eletivos  

 Eletrocardiograma  

 Exames laboratoriais  

 Hemodiálise  

 Banco de sangue referenciado  

 Centro cirúrgico:  

Conta com 02 salas de centro cirúrgico que realizam cirurgias eletivas nas áreas: 

Cirurgia pediátrica, cirurgia do aparelho digestivo, urologia, ginecologia, ortopedia, 

pequenas cirurgias, odontologia e cirurgia vascular.  

 Equipe multiprofissional  

 CCIH  

 

  

 FARMÁCIA CENTRAL - CNES 6436684  

A Farmácia Central da Prefeitura funciona de segunda a sexta-feira, das 7h às 

16h. No local é possível retirar medicamentos mediante receita do SUS que constam 

em Relação Municipal de Medicamentos – REMUME e também constantes do 

Programa da Farmácia de Alto Custo.  Conta com outra unidade localizada na Sub-

Prefeitura - Pirapitingui. 

 

 

 



  

 CENTRAL DE VAGAS   

A Central de Regulação é um serviço implantado pela Secretaria Municipal de Saúde 

que tem o papel de orientar o fluxo de atendimento, facilitar a realização das consultas 

especializadas dentro e fora do município e os exames de média e alta complexidade, 

solicitados pelos profissionais da saúde e estabelecer ainda o fluxo para o transporte 

dos pacientes:  

   

VIGILÂNCIA EM SAÚDE: composta pela VISA, VIEP, Zoonoses e Controle de 

Vetores e Serviço de Inspeção Municipal (S.I.M) 

  

 VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VISA)  

  A Vigilância Sanitária (VISA) é uma Divisão do Departamento de Vigilância em 

Saúde, da Secretaria Municipal da Saúde, que tem o papel de guardião dos direitos do 

consumidor e provedor das condições de saúde da população, com a missão de 

proteger e promover a saúde, garantindo segurança sanitária de produtos e serviços. É 

uma atividade multidisciplinar que controla as práticas de fabricação, produção, 

transporte, armazenagem, distribuição e comercialização de produtos e a prestação de 

serviços de saúde e de interesse da Saúde Pública, usando instrumentos legais de 

orientação e de aplicação de penalidades, tais como: advertência, multa, apreensão e 

inutilização de produtos, interdição parcial e total do estabelecimento e cancelamento 

da licença para funcionamento de estabelecimentos, com o objetivo de coibir práticas 

que coloquem em risco a saúde da população.     

A VISA dispõe de três esferas administrativas: federal, estadual e municipal, com 

competências distintas, e suas ações apresentam duas grandes vertentes: - A técnica 

normativa, que compreende o planejamento e edição de normas técnicas, com maior 

atuação das esferas federal e estadual; - A técnica operacional, que compreende a 

execução da fiscalização, isto é, o efetivo exercício do poder de polícia sanitária, 

realizada principalmente pelo município. 

 

 



  

 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIEP)  

A vigilância epidemiológica tem como propósito fornecer orientação técnica 

permanente para os que têm a responsabilidade de decidir sobre a execução de ações 

de controle de doenças e agravos, tornando disponíveis, para esse fim, informações 

atualizadas sobre a ocorrência dessas doenças ou agravos, bem como dos seus fatores 

condicionantes em uma área geográfica ou população determinada.  São funções da 

vigilância epidemiológica:   

 Coleta de dados;   

 Processamento de dados coletados;   

 Análise e interpretação dos dados processados;   

 Recomendação das medidas de controle apropriadas;   

 Promoção das ações de controle indicadas;   

 Avaliação da eficácia e efetividade das medidas adotadas;   

 Divulgação de informações.  

 

 CENTRO DE CONTROLE DE ZOONOSES  

 O Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) de Itu é o órgão responsável pelo controle 

de agravos e doenças transmitidas por animais (zoonoses), por meio do controle 

de pragas urbanas e pelo controle das populações de animais domésticos como cães e 

gatos, programa de adoção com posse responsável, controle profilático de 

Moléstias Infecto-Contagiosas de cães e gatos espécie, através de vacinação 

antirrábica, realização de atendimento ambulatorial de cães e gatos para população de 

baixa renda, recolhimento seletivo de animais  

  

 CONTROLE DE VETORES  

O Departamento de Controle de Vetores é um anexo do Centro de Controle de 

Zoonoses de Itu e tem suas ações voltadas para o controle de toda a fauna nociva 

urbana, como: 



  

- O controle do vetor da Dengue, através da atividade de visitação casa a casa, 

vigilância em pontos estratégicos, avaliação de densidade larvária, vigilância e controle 

de depósitos de água; 

- Controle de animais sinantrópicos e peçonhentos; 

- Atividades de mobilização, informação e comunicação 

 

 SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL (S.I.M)  

  O Serviço de Inspeção Municipal (SIM), vinculado à Secretaria Municipal de 

Saúde é responsável pela inspeção e fiscalização da produção industrial e sanitária dos 

produtos de origem animal, comestíveis e não comestíveis, adicionados ou não de 

produtos vegetais, preparados, transformados, manipulados, recebidos, 

acondicionados, depositados e em trânsito no município de Itu.  São objeto de inspeção 

e fiscalização do SIM: leite e seus derivados; ovos e seus derivados; mel de abelha, a 

cera e seus derivados; os animais destinados ao abate, seus produtos, subprodutos e 

matérias-primas e pescado e seus derivados. 

  

  

 CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE  

Os conselhos de saúde são ferramentas de Controle Social garantidos em nossa 

Constituição Federal e definida mais detalhadamente pela Lei Federal nº 8142, de 

28/12/1990.  

Os conselhos são deliberativos e permanentes, compostos por representantes 

do governo, prestadores de serviços (para o SUS), profissionais de saúde e usuários 

(dos serviços de saúde).  

Os conselhos atuam na formulação de estratégias, definição de diretrizes e no 

controle da execução da política de saúde na instância correspondente, inclusive nos 

aspectos econômicos e financeiros, e suas decisões serão homologadas pelo chefe do 

poder legalmente constituído. Em cada esfera de governo.  

  

  



  

ENFRENTAMENTO A COVID -19 

 

1. Hospital de Campanha – CNES 113921  

 Dentre as ações de enfrentamento ao coronavírus em Itu, a prefeitura determinou 

o início da reforma de parte das instalações da atual Santa Casa, para abrigar 

um Hospital de Campanha. A requisição do espaço foi efetuada por decreto de autoria 

do chefe do Executivo ituano.  

A medida resultou na disponibilização de 40 leitos de enfermaria e 10 leitos de 

suporte ventilatório para assistir pacientes exclusivamente relacionados à Covid-19.  

Criado pela gestão municipal com o intuito exclusivo de oferecer à população o 

suporte diante da pandemia que iniciou em março de 2020.   

  

2. Centro de Atendimento Enfrentamento a COVID 19  

Em janeiro de 2021, com o avanço continuo da pandemia, verificou-se a 

necessidade de implantar locais centralizados para atendimento aos pacientes com 

sintomas gripais que fossem sugestivos para COVID, nesse intuito, a obra da unidade 6 

foi suspensa e formou-se então, uma equipe para atender a população na região Central 

e outra na região da Cidade Nova, na UBS 11.   

Todos os atendimentos pertinentes a continuidade da assistência básica de saúde 

foi remanejada para as unidades mais próximas.  

Em junho de 2021, essas unidades passaram a ser unidades satélites para a 

realização dos testes para detecção e diagnostico de COVID em nossa cidade.   

  

3. Pronto Atendimento COVID – CNES 492434  

 

Também em janeiro de 2021, foi criado o serviço de Pronto Atendimento 24horas 

aos pacientes com diagnostico ou suspeita de COVID -19, próximo ao Hospital de 

Campanha, fazendo parte da estratégia de centralização do atendimento COVID com o 

intuito de prestar assistência eficaz aos pacientes de nosso município e assim permitir 

a continuidade dos atendimentos de nossa rede de urgência e emergência com as 



  

demais intercorrências de saúde, com o objetivo de diminuir a contaminação cruzada e 

tentativa de conter a disseminação descontrolada do vírus.   

O PA e Hospital Campanha são as referências municipais aos pacientes 

suspeitos e confirmados com o novo coronavírus.  

Conta com atendimento médico 24h por dia, além de: exames laboratoriais, 

classificação de risco, sala de medicação rápida e coleta de exames, sala de medicação 

lenta e espera de exames, sala de coleta de teste de Covid 19, sala de emergência com 

02 leitos, observação confirmados e suspeitos  

 

 

 

RECURSOS HUMANOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

 

A Secretaria Municipal de Saúde conta atualmente com 1.022 colaboradores entre 

efetivos e comissionados, conforme portal da transparência do município: 

 
Fonte: https://transparencia.itu.sp.gov.br/TDAPortalClient.aspx?416 

 

 

 

EDUCAÇÃO EM SAÚDE 

A Educação Permanente em Saúde (EPS) visa reconceituar e reorientar os 

processos de qualificação de trabalhadores dos serviços de saúde, tendo como eixo da 

aprendizagem a atuação profissional no cotidiano do trabalho em saúde, ficando assim 



  

estabelecido como um processo permanente, de natureza participativa e 

multiprofissional.  

A EPS é uma prática de ensino-aprendizagem que reconhece a produção de 

conhecimentos no cotidiano do trabalho, valendo-se do contexto real dos agentes 

envolvidos, tendo como base de questionamento e transformação os problemas da 

realidade de trabalho e vivências, tendo como os pilares da problematização e da 

aprendizagem significativa.  

Para a transformação das práticas de saúde, é necessário dialogar com as 

práticas e concepções vigentes, não hipoteticamente, mas na realidade de trabalho de 

cada equipe, estabelecendo novos acordos de convivência e práticas a fim de aproximar 

a atenção integral à saúde ao SUS que é desejado.  

Para se constituir num processo transformador e emancipatório, é necessária 

maior disseminação da EPS em toda rede básica de saúde, a fim de revestir os cidadãos 

de autocrítica, autogestão e autoanálise, sendo necessário colocar o trabalho, as 

práticas cotidianas e as articulações formação / atenção / gestão / participação em 

processo crítico de análise.  

Para que a integralidade seja uma das características prioritárias da ESF, é 

preciso que ocorram frequentes atividades educativas para os trabalhadores, 

direcionadas à articulação das ações de ascensão, prevenção e recuperação da saúde. 

Para isso, as atividades educativas devem ter como norte a reflexão sobre a forma e a 

finalidade com que as ações de promoção e prevenção vêm sendo desenvolvidas e se, 

realmente, procuram ampliar a compreensão de saúde e seus determinantes sociais, 

no qual o próprio cotidiano do trabalho é educativo para os trabalhadores.  

As ações de EPS ocorrem em todos os espaços de interação entre sujeitos, nos 

diferentes lugares de atuação da equipe intra e extramuros da unidade de saúde, 

quando são observados os princípios da interdisciplinaridade, do saber popular, da 

intersetorialidade e das possibilidades do território de atuação das equipes: 

 a) Integração entre profissionais: troca de experiências e conhecimento entre 

profissionais de diferentes unidades de saúde, dos programas de saúde existentes no 

município, matriciamento das ações, contribuindo para a garantia da resolutividade e 

integralidade do cuidado em saúde;  



  

b) Atendimento individual e/ou em conjunto na Unidade Básica de Saúde ou no 

domicílio: consulta de enfermagem, odontológica, médica, conjunta ou não com as 

equipes de apoio à Saúde da Família;  

c) Territorialização: processo dinâmico, identificando as capacidades, 

desenvolvendo parcerias, mobilizando e envolvendo a população;  

d) Reuniões de Conselhos Locais de Saúde ou com as lideranças comunitárias: 

observação do princípio da participação social e do controle social, aspectos culturais e 

dos problemas do coletivo social;  

e) Acolhimento do cidadão na Unidade Básica de Saúde: atendimento às 

necessidades de saúde da população, de acordo com o protocolo de Acolhimento da 

Demanda Espontânea na Atenção Básica, estabelecido por este município;  

f) Visita domiciliar: ferramenta que permite conhecer os usuários em seus 

núcleos e organizações familiares, compreendendo o contexto dos indivíduos em seu 

espaço de produção da vida, no qual identifica-se sua resiliência e seu protagonismo, 

considerando sua autonomia;  

No processo diário de trabalho é possível realizar a identificação das 

necessidades de desenvolvimento de seus atores, por meio de estabelecimento de 

espaços de troca de conhecimento e de negociação, pactuação e decisões em 

conformidade as necessidades da população.  

Nesse contexto está presente a aprendizagem significativa compartilhada, o 

monitoramento das ações e proposição de novos caminhos.  

 

Metas a serem atingidas:  

• Melhorar a comunicação entre os setores;  

• Institucionalizar a educação permanente na Secretaria Municipal de Saúde, 

conforme diretrizes do Ministério da Saúde, proporcionando espaços que possibilitem 

transformações na prática profissional e na própria organização do trabalho;  

• Institucionalizar a agenda única de Educação Permanente;  

• Organizar os campos de estágio na rede;  

• Ampliar profissionais para compor o grupo de trabalho do NEP. 

 

 



  

ORGANOGRAMA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FINANCIAMENTO 

 

O financiamento do SUS é realizado pelas três esferas de governo, federal, 

estadual e municipal, conforme determina o Art. 197º, parágrafo 1º da Constituição 

Federal de 1988, que estabelece as fontes de receita para custear as despesas com 

ações e serviços públicos de saúde.  

 



  

Os percentuais de investimento financeiro dos Municípios, Estados e União no 

SUS são definidos atualmente pela Lei Complementar nº 141, de 13 de janeiro de 2012, 

resultante da sanção presidencial da Emenda Constitucional nº 29. Por essa Lei, 

Municípios e Distrito Federal devem aplicar anualmente, no mínimo, 15% da 

arrecadação dos impostos em ações e serviços públicos de saúde, cabendo aos 

Estados 12%.  

 

O município de Itu tem aplicado cerca de 29% da arrecadação dos impostos em 

ações e serviços públicos de saúde. 

 

No caso da União, o montante aplicado deve corresponder ao valor empenhado 

no exercício financeiro anterior, acrescido do percentual relativo à variação do Produto 

Interno Bruto (PIB) do ano antecedente ao da Lei Orçamentária Anual - LOA. 

 

Os recursos Federais destinados às ações e serviços de saúde são transferidos 

através dos seguintes blocos de financiamento: 

 

- Atenção Básica; 

 

- Média e Alta Complexidade; 

 

- Vigilância em Saúde: Vigilâncias Sanitária e Epidemiológica; 

 

- Assistência Farmacêutica; 

 

- Gestão do SUS. 

 

  

 

 

 



  

PREVISÃO DE DESPESAS CORRENTES POR DIVISÃO PREVISTA NO PPA  
2022-2025 

 

 

UNIDADE 
ORÇAMENTÁRIA 

POR BLOCO 

ANO 2022 ANO 2023 ANO 2024 ANO 2025 

 

Atenção Básica 

 

 
 

R$ 12.401.717,68 

 
 

R$ 12.947.393,25 

 
 

R$ 13.517.078,55 

 
 

R$ 14.111.830,00 

 

Média e Alta 

Complexidade 

 
 

R$ 55.967.331,72 

 
 

R$ 58.429.894,31 

 
 

R$ 61.000.809,65 

 
 

R$ 63.684.845,27 

 

Vigilância em 

Saúde 

 
 

R$ 2.206.883,93 

 
 

R$ 2.303.986,82 

 
 

R$ 2.405.362,24 

 
 

R$ 2.511.198,17 

 

Assistência 

Farmacêutica 

 
 

R$ 14.253.808,55 

 
 

R$ 14.880.976,12 

 
 

R$ 15.535.739,06 

 
 

R$ 16.219.311,57 

 

Gestão do SUS 

 

 
 

R$ 88.623.934,40 

 
 

R$ 92.523.387,51 

 
 

R$ 96.594.416,56 

 
 

R$ 
100.844.570,88 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

DIRETRIZES, OBJETIVOS E METAS 

A Secretaria Municipal da Saúde, com interveniência dos seus Departamentos, 

Divisões, Coordenadorias e Setores, apresenta, no quadro a seguir, as diretrizes, 

objetivos e metas pactuadas para o município no período de 2022 a 2025. 

O Plano foi elaborado com base na análise do perfil demográfico, epidemiológico e 

sanitário do município de Itu.  

 

PLANO MUNICIPAL DE SAÚDE 2022 - 2025 

DIRETRIZ Nº 1 - ADEQUAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SÁUDE 

OBJETIVO Nº 1.1 - Adequação da rede física 

Nº Descrição da Meta 
Indicador para 
monitoramento e 
avaliação da meta 

Meta Plano             
(2022-2025) 

Unidade 
de 

Medida 

Meta Prevista 

2022 2023 2024 2025 

1.1.1 
Reformar, adequar ou 
ampliar 16 Unidades 
Básicas de Saúde 

Número de 
Unidades Básicas 
reformadas, 
adequadas ou 
ampliadas 

16 Número 4 4 4 4 

1.1.2 
Reforma da Unidades 
de Atendimento 
Especializado 

Número de Unidade 
de Atendimento 
Especializado 
reformada 

4 Número 1 1 1 1 

1.1.3 
Construção de nova 
Unidade de Pronto 
Atendimento (UPA) 

Número de UPA 
construída 1 Número 0 1 0 0 

1.1.4 Implantação do SAMU 
no município 

Implantação do 
SAMU  1 Número 1 0 0 0 

1.1.5 
Ampliação para uma 
Ala Infantil 

Implantação da Ala 
Infantil  1 Número 0 1 0 0 

DIRETRIZ Nº 2 -  FORTALECIMENTO DA REDE DE ATENÇÃO BÁSICA 

OBJETIVO Nº 2.1 - Aumento de desempenho da Atenção Primária 

Nº Descrição da Meta 
Indicador para 
monitoramento e 
avaliação da meta 

Meta Plano 
(2022-2025) 

Unidade 
de 

Medida 

Meta Prevista 

2022 2023 2024 2025 

2.1.1 
Qualificar e monitorar 
o acolhimento da 
demanda espontânea 

Percentual de 
unidades com 
acolhimento da 

100 Percentual 90 100 100 100 



  

em 100% das 
unidades 

demanda 
espontânea 

2.1.2 

Instituir protocolo de 
atendimento à 
população LGBTQIA+ 
na atenção básica 

Percentual de 
unidades com 
protocolo instituído 

100 Percentual 25 75 100 100 

2.1.3 

Manter no mínimo 
75% de cobertura das 
vacinas do calendário 
básico em crianças 
menores de 1 ano 

Percentual de 
cobertura vacinal 
em crianças 
menores de 1 ano 

75 Percentual 75 75 75 75 

2.1.4 

Ampliar a cobertura 
de acompanhamento 
das condicionalidades 
de saúde do Programa 
Bolsa Família (PBF) 
para 70% 

Percentual de 
cobertura das 
condicionalidades 
de saúde do PBF 

70 Percentual 60 65 70 70 

2.1.5 

Manter a proporção 
de gravidez na 
adolescência menor 
que 8% 

Percentual de 
gravidez na 
adolescência 

8 Percentual 8 8 8 8 

2.1.6 

Reduzir em 45% o 
número de novos 
casos de sífilis em 
menores de 1  ano de 
idade 

Número de casos 
novos de sífilis 
congênita 

4 Número 7 6 5 4 

2.1.7 

Manter o controle do 
número de casos 
novos de AIDS em 
menores de 5 anos 

Número de casos 
novos de AIDS em 
menores de 5 anos 

0 Número 0 0 0 0 

2.1.8 

Aumentar a cobertura 
populacional estimada 
pelas equipes de 
Atenção Básica 

Percentual de 
cobertura 

50 Percentual 35 40 45 50 

2.1.9 

Reduzir o índice de 
obesidade em crianças 
menores de 5 anos 
para 20% 

Percentual de 
crianças menores de 
5 anos com 
obesidade 

20 Percentual 20 20 20 20 

2.1.10 

Inserir o servidor 
Agente Comunitário 
de Saúde nas unidades 
de atenção básica 

Número de agentes 
comunitários de 
saúde 

32 Número 8 8 8 8 

2.1.11 

Promover a 
atualização anual dos 
medicamentos 
padronizados pela 
Relação Municipal de 
Medicamentos 
(REMUME). 

Número de 
atualização da 
Relação Municipal 
de Medicamentos 

4 Número 1 1 1 1 



  

2.1.12 

Realizar, pelo menos 3 
atividades ao mês, por 
unidade básica, com 
os grupos de 
Hipertensos e 
Diabéticos, Gestantes, 
Saúde da criança, 
Saúde do adolescente 
e                                                 
Planejamento Familiar 

Atividades 
realizadas 192 Numero 48 48 48 48 

2.1.13 

Manter a cobertura 
das ações obrigatórias 
do Programa Saúde na 
Escola (PSE) e, 100% 
das escolas pactuadas 

Cobertura das ações 
obrigatórias do PSE 
nas escolas 
pactuadas 

100 Percentual 100 100 100 100 

                  

OBJETIVO Nº 2.2 - Ampliar a oferta e a qualidade de atendimento em Saúde Bucal 

Nº Descrição da Meta 
Indicador para 
monitoramento e 
avaliação da meta 

Meta Plano 
(2022-2025) 

Unidade 
de 

Medida 

Meta Prevista 

2022 2023 2024 2025 

2.2.1 
Aumentar a cobertura 
de Saúde Bucal em 
40% 

Cobertura de Saúde 
Bucal 

40 Percentual 25 30 35 40 

2.2.2 

Ampliar para 80% a 
proporção de 
gestantes com 
atendimento 
odontológico 
realizado durante o 
pré-natal 

Percentual de 
gestantes atendidas 80 Percentual 30 50 65 80 

 
DIRETRIZ Nº 3 - AMPLIAÇÃO DO ACESSO E A QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA 

 

OBJETIVO Nº 3.1 - Ampliar a oferta da atenção especializada 

Nº Descrição da Meta 
Indicador para 
monitoramento e 
avaliação da meta 

Meta 
Plano(2022-

2025) 

Unidade 
de 

Medida 

Meta Prevista 

2022 2023 2024 2025 

3.1.1 

Ampliar em 25% o 
número de consultas 
em especialidades ao 
ano 

Número de 
consultas em 
especialidades 

25 Percentual 25 25 25 25 



  

3.1.2 

Implantar uma casa de 
apoio ou similar, na 
cidade de Jaú, para 
acomodação dos 
pacientes oncológicos 
que fazem 
tratamentos na cidade 
e que não fazem uso 
de TDF (custeio para 
Tratamento Fora do 
Domicílio) 

Local implantado 
para acomodação 1 Número 0 1 0 0 

3.1.3 
Ampliar a suficiência 
de leitos hospitalares 
no município 

Número de leitos 
ampliados 20 Percentual 5 10 15 20 

3.1.4 

Implantar Protocolo 
de Atenção as pessoas 
com Doença 
Falciforme e outras 
hemoglobinopatias 

Protocolo 
implantado 1 Número 0 1 0 0 

3.1.5 
Atualizar 100% dos 
protocolos da atenção 
especializada 

Percentual de 
protocolos 
atualizados 

100 Percentual 70 90 100 100 

3.1.6 

Ampliar em 25% o 
número de exames 
laboratoriais 
disponíveis em 
especialidades ao ano 

Número de 
consultas em 
especialidades 

25 Percentual 25 25 25 25 

OBJETIVO Nº 3.2 - Promover atenção integral à saúde do idoso 

Nº Descrição da Meta 
Indicador para 
monitoramento e 
avaliação da meta 

Meta 
Plano(2022-

2025) 

Unidade 
de 

Medida 

Meta Prevista 

2022 2023 2024 2025 

3.2.1 

Ampliar a oferta de 
atendimentos de 
casos novos em 
geriatria no  Centro de 
Atendimento ao Idoso 
Municipal 
Especializado (CAIME) 
em 20% ao ano 

Número de 
atendimentos de 
novos casos 

20 Percentual 10 15 20 20 

OBJETIVO Nº 3.3 - Promover a Atenção Integral à Saúde da Mulher 

Nº Descrição da Meta 
Indicador para 
monitoramento e 
avaliação da meta 

Meta 
Plano(2022-

2025) 

Unidade 
de 

Medida 

Meta Prevista 

2022 2023 2024 2025 



  

3.3.1 

Ampliar em 2% ao ano 
a razão de exames 
coletados nas 
mulheres na faixa 
etária de 25 a 64 anos 

Razão de exames 
citopatológicos do 
colo do útero em 
mulheres de 25 a 64 
anos na população 
residente. 

8 Percentual 2 2 2 2 

3.3.2 
Ampliar em 2,5% ao 
ano a razão de exames 
de mamografia em 
mulheres de 50 a 69 
anos de idade 

Razão de exames de 
mamografia de 
rastreamento 
realizados em 
mulheres de 50 a 69 
anos na população 
residente. 

10 Percentual 2,5 2,5 2,5 2,5 

3.3.3 

Manter a investigação 
de 100% dos óbitos 
em mulheres em 
idade fértil. 

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

100 Percentual 100 100 100 100 

3.3.4 Manter o número de 
óbito materno. 

Número de óbitos 
maternos em 
determinado 
período e local de 
residência. 

0 Número 0 0 0 0 

OBJETIVO Nº 3.4 - Aprimoramento da articulação das práticas em Saúde Mental 

Nº Descrição da Meta 
Indicador para 
monitoramento e 
avaliação da meta 

Meta 
Plano(2022-

2025) 

Unidade 
de 

Medida 

Meta Prevista 

2022 2023 2024 2025 

3.4.1 
Implantar internação 
em CAPS 24 hs 

Número de 
internações em 
CAPS 24 hs 

8 Número 4 8 8 8 

3.4.2 
Ampliar 40% as ações 
de matriciamento 
realizadas na rede 

Percentual de ações 
ampliadas 40 Percentual 10 10 10 10 

 
DIRETRIZ Nº 4 - REDUÇÃO DOS RISCOS E AGRAVOS À SAUDE DA POPULAÇÃO 

 
OBJETIVO Nº 4.1 - Aprimorar as ações de Vigilância de fatores ambientais de risco e agravos à saúde e 

doenças transmitidas por vetores e hospedeiros intermediários 

Nº Descrição da Meta 
Indicador para 
monitoramento e 
avaliação da meta 

Meta 
Plano(2022-

2025) 
Unidade 

de 
Medida 

Meta Prevista 

  
2022 2023 2024 2025 

  

4.1.1 

Manter a meta 
pactuada do número 
de ciclos de cobertura 
de imóveis visitados 

Número de ciclos 
atingidos 4 Número 4 4 4 4 



  

para controle vetorial 
da dengue 

4.1.2 

Investigar 100% dos 
acidentes notificados 
com animais 
peçonhentos 

Percentual de 
investigação 100 Percentual 100 100 100 100 

4.1.3 

Realizar a vigilância de 
raiva, investigando 
pelo menos 95% dos 
casos suspeitos de 
raiva animal 
notificados 

Percentual de 
investigação 95 Percentual 95 95 95 95 

OBJETIVO Nº 4.2 - Aprimorar as ações de Vigilância Epidemiológica de doenças e agravos transmissíveis e 
não transmissíveis 

Nº Descrição da Meta 
Indicador para 
monitoramento e 
avaliação da meta 

Meta 
Plano(2022-

2025) 

Unidade 
de 

Medida 

Meta Prevista 

2022 2023 2024 2025 

4.2.1 

Aquisição de um 
veículo furgão para 
transporte de vacinas 
e insumos 

Número de veículo 
adquirido para o 
transporte de 
vacinas e insumos 

1 Número 1 0 0 0 

4.2.2 

Manter as notificações 
dos agravos 
relacionados ao 
trabalho com 100% do 
preenchimento 

Proporção de 
preenchimento do 
campo ocupação 
nas notificações de 
agravos 
relacionados ao 
trabalho 

100 Percentual 100 100 100 100 

4.2.3 

Implantar programa 
de conscientização e 
prevenção de 
acidentes de transito 
para pelo menos 5 
escolas do município 
por ano 

Número de escolas 
no município 
participantes do 
programa 

20 Número 5 5 5 5 

4.2.4 

Promover pelo menos 
1 ação anual de 
prevenção à 
violências, reduzindo 
sua subnotificação 

Número de 
capacitações sobre 
violência realizadas 
anualmente 

4 Número 1 1 1 1 

4.2.5 

Investigar 100% dos 
óbitos maternos e 
infantis, com proposta 
de intervenções nas 
unidades de saúde e 
nos hospitais onde 
ocorreram os óbitos 

Proporção de óbitos 
maternos e infantis 
investigados 

100 Percentual 100 100 100 100 



  

OBJETIVO Nº 4.3 - Aprimorar as ações de Vigilância Sanitária 

Nº Descrição da Meta 
Indicador para 
monitoramento e 
avaliação da meta 

Meta 
Plano(2022-

2025) 

Unidade 
de 

Medida 

Meta Prevista 

2022 2023 2024 2025 

4.3.1 

Realizar análise da 
qualidade da água 
para consumo 
humano em pelo 
menos 71% das 
amostras, conforme 
determinado no Plano 
Estadual 

Proporção de 
análises realizadas 
em amostras de 
agua para consumo 
humano quanto aos 
parâmetros 
coliformes totais, 
cloro residual livre e 
turbidez 

71% Proporção 71 71 71 71 

4.3.2 

Fiscalizar 100% dos 
serviços de saúde 
classificados como 
alto risco no Sistema 
de Informação em 
Vigilância Sanitária 
(SIVISA) 

Proporção de 
serviços de saúde de 
alto risco 
inspecionados 
anualmente 

100 Proporção 100 100 100 100 

 
DIRETRIZ Nº 5 - SAÚDE MAIS EFETIVA, DIGITAL E PARTICIPATIVA 

 

OBJETIVO Nº 5.1 -Fortalecer o controle interno e a auditoria 

Nº Descrição da Meta 
Indicador para 
monitoramento e 
avaliação da meta 

Meta 
Plano(2022-

2025) 

Unidade 
de 

Medida 

Meta Prevista 

2022 2023 2024 2025 

5.1.1 

Manter Comissões de 
Acompanhamento em 
100% dos ajustes 
firmados 

Percentual dos 
ajustes firmados 
com comissão de 
acompanhamento 

100 Percentual 100 100 100 100 

5.1.2 
Criação do Estatuto da 
Saúde Criação do estatuto 1 Número 1 0 0 0 

5.1.3 

Criar equipe de 
auditoria interna para 
inspeção das unidades 
básicas, de 
emergência e 
hospitalares 

Criação da equipe 
de auditoria interna 
da rede 

1 Número 1 0 0 0 

OBJETIVO Nº 5.2 - Ampliar a informatização em saúde e a oferta de serviços digitais 

Nº Descrição da Meta 
Indicador para 
monitoramento e 
avaliação da meta 

Meta 
Plano(2022-

2025) 

Unidade 
de 

Medida 

Meta Prevista 

2022 2023 2024 2025 



  

5.2.1 

Realizar a integração 
do Prontuário 
Eletrônico Único na 
rede (Ambulatorial e 
Hospitalar) 

Integração realizada 
do Prontuário 
Eletrônico 

100 Percentual 80 100 100 100 

5.2.2 
Implantação do Cartão 
Cidadão na rede 
municipal de saúde 

Percentual de 
cartões implantados 100 Percentual 80 100 100 100 

5.2.3 

Adequação ao Plano 
Diretor de Tecnologia 
de Informação (PDTI) 
na rede de saúde 

Percentual de 
processos de TI 
adequados ao plano 

100 Percentual 100 100 100 100 

                  
OBJETIVO Nº 5.3 - Fortalecimento das práticas de Educação Permanente em Saúde 

Nº Descrição da Meta 
Indicador para 
monitoramento e 
avaliação da meta 

Meta 
Plano(2022-

2025) 

Unidade 
de 

Medida 

Meta Prevista 

2022 2023 2024 2025 

5.3.1 

Realizar anualmente 
um mínimo de 02 
cursos de atualização 
para a rede básica 

Número de cursos 
de atualização por 
ano 

128 Número 32 32 32 32 

5.3.2 

Firmar parceria anual 
junto à Universidade 
local de modo a 
executar projetos de 
prevenção e pesquisa 
no município para a 
Atenção Básica 

Parceria firmada 
para projeto de 
prevenção e 
pesquisa 

1 Número 1 1 1 1 

5.3.3 

Realizar anualmente 
uma mostra de 
experiências exitosas 
da SMS (ExpoSaúde 
Itu), objetivando a 
troca experiências 
entre os serviços de 
saúde, com 
instituições de ensino 
e pesquisa 

ExpoSaude Itu 
realizada 
anualmente 

4 Número 1 1 1 1 

5.3.4 

Implantar no mínimo, 
2 ações de valorização 
e qualificação do 
trabalhador 
anualmente 

Número de ações 
realizadas 8 Número 2 2 2 2 

 

 


