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INTRODUÇÃO 

 

O Plano Municipal de Saúde de Pedro Leopoldo (PMS/PL), que possui vigência de 1º 

de janeiro de 2018 à 31 de dezembro de 2021 foi elaborado a partir de diretrizes 

emanadas de Conferência Municipal de Saúde realizada nos dias 25 e 26 de agosto 

de 2017. Construída de forma participativa, democrática e em estrita observância 

as normativas vigentes2, com a representação de todos os segmentos do SUS; 

usuários, trabalhadores e gestores/prestadores, foram definidos durante a 

Conferência Municipal de Saúde, base para a redação desse documento, 

propostas para seis eixos de ação. São eles: 

a) I – Atenção Primária: Saúde da Família e Comunidade; 

b) II - Promoção e Vigilância em Saúde; 

c) III - Atenção Especializada e Serviços Contratados; 

d) IV - Urgência, Emergência e Atendimento Hospitalar; 

e) V - Gestão da Força de Trabalho e Educação Permanente em Saúde e 

f) VI - Direito à Saúde, Cidadania, Controle Social e Financiamento da Saúde. 

As diretrizes emanadas da Conferência Municipal de Saúde de Pedro Leopoldo, 

identificadas durante a realização das pré-conferências municipais de saúde 

realizadas nos dias 08 e 16 de agosto de 2017 e ratificadas e ajustadas em 

Conferência Municipal de Saúde estão dispostas neste documento da forma e 

redação como foram aprovadas. São essas diretrizes que fundamentarão as ações 

do SUS/PL para o quadriênio 2018-2021. (FIG. 1). 

                                                
2 Foi observado a paridade exigida entre os segmentos e as disposições contidas em Regimento. 
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Figura 1 – Imagens da Conferência Municipal de Saúde de Pedro Leopoldo 

Fonte: SMS/PL, 2017 

Entre outros elementos de discussão, é possível identificar no PMS/PL, em 

consonância com a Portaria n° 2.135, de 2013: 

a) período de vigência do Plano de Saúde; 

b) identificação do gestor; 

c) ato do Conselho de Saúde que avalia o Plano de Saúde 2014-2017; 

d) análise da situação de saúde; 

e) diretrizes, objetivos, metas e indicadores e 

f) discussões sobre o monitoramento e avaliação. 

Para facilitar o entendimento do leitor em relação ao documento, dividiu-se o 

instrumento PMS 2018-2021 de Pedro Leopoldo em quatro unidades. (FIG. 2). 

 
Figura 2 – Estrutura de unidades do PMS/PL 2018-2021 

Fonte: SMS/PL, 2017 
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Cada uma das quatro unidades foram subdivididas em seções, conforme 

discriminado a seguir: 

a) Unidade I – Análise da Situação de Saúde: 

i. Seção 1: apresenta a análise da situação de saúde do município sob o 

aspecto demográfico, socioeconômico e epidemiológico; 

ii. Seção 2: apresenta a análise da situação de saúde do município sob o 

aspecto dos equipamentos assistenciais existentes; 

iii. Seção 3: apresenta a análise da situação de saúde do município sob o 

prisma das linhas de cuidado, fluxos assistenciais e sistema de apoio e 

logísticos; 

b) Unidade II – Gestão e Planejamento em Saúde: 

i. Seção 1: apresenta aspectos gerais da gestão e planejamento; 

ii. Seção 2: apresenta aspectos relacionados à ciência, tecnologia, 

produção e inovação em saúde, gestão do trabalho e da educação em 

saúde; 

c) Unidade III – Diretrizes, Objetivos, Metas e Indicadores: 

i. Seção 1: apresenta as diretrizes, objetivos e metas do PMS 2018-2021; 

ii. Seção 2: apresenta um modelo de priorização conforme análise de 

cenário; 

iii. Seção 3: apresenta a forma como ocorrerá o processo de monitoramento 

e avaliação do PMS 2018-2021; 

d) Unidade IV – Atos do Conselho Municipal de Saúde: 

i. Seção 1: Ato do Conselho de Saúde que avalia o Plano de Saúde 2014-

2017; 

ii. Seção 2: Ato do Conselho Municipal de Saúde que aprova o PMS 2018-2021 

e 

iii. Seção 3: Ato do Conselho Municipal de Saúde que aprova as metas e 

indicadores da pactuação interfederativa para os anos 2018 à 2021. 
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A Unidade I do PMS 2018-2021 de Pedro Leopoldo 

apresenta a Análise da Situação de Saúde do 

Município. Dividida em três seções, o objetivo dessa 

unidade é fundamentar a elaboração das diretrizes, 

objetivos e metas. Sua construção foi realizada a 

partir do processamento e da análise de um conjunto 

de dados e informações capazes de ilustrar as 

principais características de saúde da população de 

Pedro Leopoldo. 
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1 ANÁLISE DA SITUAÇÃO: ASPECTOS TERRITORIAIS, DEMOGRÁFICOS, 

SOCIECONÔMICOS, EPIDEMIOLÓGICOS 

 

Conhecer a situação de saúde do município de Pedro Leopoldo é o primeiro passo 

para priorizar e explicar os problemas de saúde. No caso específico dessa seção, a 

ideia é compartilhar as características da situação de saúde de Pedro Leopoldo sob 

três eixos de análise: o demográfico, o socioeconômico e o epidemiológico. (FIG. 3). 

 
Figura 3 – Eixos de análise da Unidade 1/Seção 1 

Fonte: SMS/PL 

 

1.1 Aspectos Territoriais e Demográficos 

É por meio da demografia que se analisam dados populacionais. O uso dos 

indicadores demográficos permite conhecer as características de uma determinada 

população e sua evolução ao longo do tempo no território, condição importante 

na elaboração de política públicas de saúde. 

Conhecer os aspectos demográficos e territoriais de Pedro Leopoldo é o primeiro 

passo para expressar as condições de saúde do município. Nesse sentido os itens 

seguintes (1.1.1 e 1.1.2) buscam, de forma objetiva, apresentar o perfil territorial e 

demográfico do município.  

 

Demográfico

EpidemiológicoSocieconômico
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1.1.1 Aspectos Territoriais 

Localizado no vetor norte da Região Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH), à 

cerca de 40 km da capital, Pedro Leopoldo possui uma extensão territorial de 292,947 

Km2, sendo limítrofe com os municípios de Matozinhos, Jaboticatubas, Lagoa Santa, 

Confins, São José da Lapa, Ribeirão das Neves e Esmeraldas. (FIG. 4). 

 
 

Figura 4 – Posição de Pedro Leopoldo na RMBH. 

Fonte: SMS/PL, 2017 

 

Do ponto de vista da regionalização do setor saúde, o município está adscrito à 

Região Ampliada Centro, polarizada por Belo Horizonte e Sete Lagoas e Região de 

Saúde de Vespasiano3, polarizada por Vespasiano. (FIG. 5). Sob esse aspecto deve-

se sublinhar que serviços e procedimentos que exigem maior densidade tecnológica 

devem, idealmente, serem realizados no território macrorregional (Região 

Ampliada), assim como que os serviços e procedimentos de menor densidade 

tecnológica devem ser realizados no território microrregional (Região de Saúde)4. 

(FIG. 5). 

                                                
3 Regionalização definida no Plano Diretor de Regionalização de Minas Gerais. 
4  Pedro Leopoldo está ainda jurisdicionado à Superintendência Regional de Saúde de Belo Horizonte (SRS BH). 
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Figura 5 – Região de Saúde de Vespasiano 

Fonte: SES/MG, 2017 

 

1.1.2 Estrutura Demográfica 

A estrutura demográfica consiste em uma variável diretamente relacionada à 

demanda por serviços de saúde e determina necessidades organizacionais e 

tecnológicas do sistema. Alterações ou previsões de alterações na quantidade de 

pessoas residentes em um determinado território refletem, necessariamente, em 

mudanças na demanda por serviços de saúde. 

A estrutura de uma população, inclusive a de Pedro Leopoldo, deve ser analisada a 

partir da sua distribuição por gênero, faixa etária, renda, educação, saúde, bem 

como outros índices capazes de expressar os aspectos quantitativos e qualitativos 

do universo populacional. Segundo Estimativa Populacional do Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE) para o ano de 2017, Pedro Leopoldo apresenta uma 

população estimada de 63.837 habitantes5. 

                                                
5 Estimativas da população residente nos municípios brasileiros com data de referência 2017. 
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A pirâmide populacional de Pedro Leopoldo apresenta base larga, o que se 

traduz em uma quantidade expressiva de pessoas jovens. Seu formato alargado 

sinaliza o predomínio de população adulta e o topo estreito demonstra a parcela 

de população idosa. Sob esse aspecto – topo da pirâmide -, a tendência é que, à 

curto e médio prazo, que o topo se alargue cada vez mais, consequência do 

envelhecimento da população. (FIG. 6). 

 
Figura 6 – Pirâmide etária de Pedro Leopoldo: distribuição por Sexo, segundo os grupos de idade 

Fonte: PNUD, Ipea e FJP, 2013. 

Entre 2000 e 2010, a população de Pedro Leopoldo cresceu a uma taxa média 

anual de 1,35%, enquanto no Brasil foi de 1,17%, no mesmo período. Nesta 

década, a taxa de urbanização do município passou de 85,24% para 85,04%. 

Em 2010 viviam, no município, 58.740 pessoas. Entre 1991 e 2000, a população 

do município cresceu a uma taxa média anual de 2,65%. Na UF, esta taxa foi 

de 1,43%, enquanto no Brasil foi de 1,63%, no mesmo período. Na década, a 

taxa de urbanização do município passou de 80,50% para 85,24%. (PNUD, Ipea 

e FJP, 2013). (FIG. 7). 

 
Figura 7 – Taxa média anual de Crescimento da População (entre 2000 e 2010) 

Fonte: PNUD, IPEA e FJP, 2013 

 

 

Sobre o aspecto demográfico o entendimento do ritmo de crescimento da 

população de Pedro Leopoldo é importante na medida em que permite subsidiar 

decisões relacionadas a alocação de recursos adicionais, garantindo a 

1,63%
1,43%

2,65%

1,17%

0,91%

1,35%

0,00%

0,50%

1,00%

1,50%

2,00%

2,50%

3,00%

Brasil Minas Gerais Pedro Leopoldo

Entre 1991 e 2000 Entre 2000 e 2010



PLANO MUNICIPAL DE SAÚDE 2018-2021 

sustentabilidade e a qualidade aos serviços de saúde. Reconhecer, portanto, as 

transformações populacionais e as tendências da dinâmica demográfica de Pedro 

Leopoldo, conforme exposto em figura anterior, permitirá à SMS/PL construir 

hipóteses de comportamento da assistência à saúde, viabilizando a análise 

prospectiva dos possíveis impactos demográficos no funcionamento do SUS/PL. 

Sob o aspecto demográfico em Pedro Leopoldo, assim como no Estado e no Brasil, 

é possível identificar três principais tendências: o crescimento elevado da 

população, superior à média estadual e nacional; o gradual envelhecimento da 

população e o avanço da urbanização no município. 
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1.2 Aspectos Socioeconômicos 

Município majoritariamente urbano, com cerca de 85% de sua população vivendo 

na cidade, Pedro Leopoldo possui renda domiciliar per capita de R$ 721,11 (CENSO 

IBGE 2010). Sua economia é baseada na indústria cimenteira, na mineração e no 

setor de serviços6. O município ainda conta com a atividade agropecuária, com 

fazendas de importância histórica e econômica. 

                                                
6 O setor de serviços representa a maior parcela do Produto Interno Bruto (PIB) municipal. 

Segundo Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), agência 

reguladora vinculada ao Ministério da Saúde responsável pelo setor de planos de 

saúde no Brasil, 28,04% da população residente de Pedro Leopoldo possui planos 

privados de saúde. Para fins de comparação, em 2013 - auge recente da história 

econômica brasileira - a população de Pedro Leopoldo coberta por plano 

privado de saúde era de 34,45%. (TAB. 1). 

 

 

 
 

Fonte: SMS, 2017 segundo ANS, 2017 e IBGE 
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privado de saúde) no município de Pedro Leopoldo 
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O Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM) do município é 0,757 (PNUD, 

2010). (FIG. 8). Pedro Leopoldo está situado na faixa de desenvolvimento humano 

Alto (0,7 e 0,799), sendo o trigésimo melhor índice entre os 853 municípios de Minas 

Gerais. A dimensão que mais contribui para o IDHM do município é Longevidade, 

com índice de 0,856, seguida de Renda, com índice de 0,723, e de Educação, com 

índice de 0,700. (TAB. 2). 

 
Figura 8 – IDH de Pedro Leopoldo (entre 2000 e 2010) 

Fonte: PNUD, IPEA e FJP, 2013 

 

 

Tabela 2 – Índice de Desenvolvimento Humano Municipal e seus componentes - 

Município - Pedro Leopoldo - MG 

 
Fonte: PNUD, IPEA e FJP, 2013 

 

1.3 Aspectos Epidemiológicos 

As intervenções de saúde devem pautar-se nas necessidades da população do 

território abrangido e nos indicadores demográficos, socioeconômicos e 
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epidemiológicos. Os dados, informações e análises epidemiológicas representam 

um importante instrumento para definição das prioridades de saúde da população, 

o que torna sua presença indispensável no escopo de um Plano de Saúde. 

A aplicação da epidemiologia no planejamento está prevista no SUS desde a Lei 

Orgânica de Saúde nº 8.080/1990, que preconiza a utilização de dados 

epidemiológicos para estabelecer prioridades e destinar recursos financeiros ou 

humanos. Assim, os indicadores gerados a partir de dados epidemiológicos em 

saúde são instrumentos valiosos na gestão pública, podendo subsidiar ações em 

todos os níveis de complexidade da rede de atenção à saúde. 

 

1.3.1 Dados de Mortalidade 

A série histórica das taxas brutas de mortalidade geral de Pedro Leopoldo 

acompanha a série histórica brasileira. Em 2015, em Pedro Leopoldo, registrou-se 6,2 

óbitos a cada 1000 habitantes (FIG. 9). No Brasil esta taxa no mesmo período ficou 

em 6,54 óbitos por 1000 hab. (EPIDEMIOLOGIA, SMS/PL, 2017). 

 
Figura 9 – Gráfico da taxa bruta de mortalidade do município de Pedro Leopoldo: 2010-2016 

Fonte: SIM/PL, 2017 

Dentre as principais causas de óbito destacam–se as doenças do aparelho 

circulatório, totalizando 27% do total de óbitos. Em seguida temos os óbitos por 

neoplasias representando 18% do total e em terceiro lugar, óbitos por doenças do 

aparelho respiratório, com 13% do total de mortes do município. Em quarto lugar, 

porém em crescimento, temos 9% de óbitos por causas externas. (FIG. 10). 
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Figura 10 - Gráfico das principais causas de óbito dos residentes de Pedro Leopoldo: 2010-2016 

Fonte: SIM/PL, 2017 

Vale ressaltar que nas últimas décadas, o perfil dos óbitos no Brasil mudou bastante. 

A melhoria no acesso a serviços de saneamento fez com que caísse o número de 

mortes provocadas por doenças infecciosas e transmissíveis. Houve, no entanto, 

como pode ser corroborado através dos dados municipais, um aumento no número 

de óbitos ocasionados por doenças crônicas ou ligadas à causas externas, como 

acidentes de trânsito e violência.  

Em relação aos óbitos infantis (óbitos em usuários menores de um ano), nos últimos 

sete anos, Pedro Leopoldo registrou uma média de oito óbitos por ano. A maior parte 

destes óbitos (57%) pertence a faixa etária de 0 a 6 dias, os chamados óbitos 

neonatais precoces (TAB. 3). Esses óbitos estão ligados às condições específicas da 

gestação, características da mãe e do parto (acesso oportuno, existência de CTI 

Neonatal, etc.). 
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Tabela 3 - Mortalidade Infantil em Pedro Leopoldo: 2010-2016 

Ano <7 dias 07-27d 28d<1 Total 

%MI 

(Neonatal 

Precoce) 

2010 8 1 5 14 57% 

2011 2 0 2 4 50% 

2012 5 3 1 9 56% 

2013 3 2 3 8 38% 

2014 5 1 1 7 71% 

2015 4 0 2 6 67% 

2016 6 0 4 10 60 

 

Fonte: Epidemiologia, SMS/PL, 2017 

 

1.3.2 Dados de Morbidade 

O município tem por ano, uma média de 2.800 internações hospitalares, com um 

gasto de R$3.700.000,00. (TAB. 4). 

 

Tabela 4 - Frequência de internação dos residentes de Pedro Leopoldo: 2010-2016 

Ano Internações 

2010 2.848 

2011 3.069 

2012 2.993 

2013 2.696 

2014 2.851 

2015 2.833 

2016 2.642 
 

Fonte: SIH-D/PL, 2017 

A principal causa de internação dos residentes de Pedro Leopoldo refere-se a 

atendimento ao parto, gravidez e puerpério, totalizando cerca de 23% do total de 

internações. Em segundo e terceiros lugares temos as doenças do aparelho 
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geniturinário com 11% e as internações por causas externas com 10% do total de 

atendimentos. Este é um perfil diferente do brasileiro, que apesar de ter como 

principal causa de internações os atendimentos ligados a gravidez, parto e 

puerpério, difere do município nas principais causas seguintes: Doenças do aparelho 

respiratório e circulatório. (FIG. 11). 

 
Figura 11 - Gráfico das principais causas de internações dos residentes de Pedro Leopoldo. 

2010/2016 

Fonte: SIH-D/PL, 2017 

Na Figura 12, observa-se que 52% do total de internações se dá pela especialidade 

cirúrgica. As principais cirurgias realizadas nos residentes do município são 

respectivamente cirurgias obstétricas, com 27% do total, empatadas no segundo 

lugar com 17% cada, estão as cirurgias do aparelho digestivo e osteomusculares. Em 

quarto lugar, com 14% do total de cirurgias, estão às ligadas ao aparelho 

geniturinário. (FIG. 12). 
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Figura 12 - Gráfico das principais cirurgias realizadas nos residentes de Pedro Leopoldo: 2010/2016 

Fonte: SIH-D/PL, 2017 

 

1.3.3 Dados de Natalidade 

O período avaliado mostra que o Pedro Leopoldo tem por ano, em média, 800 novos 

residentes. 81% do total de partos destes residentes é realizado no próprio município, 

através do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano (INDSH). Há 

também uma média de 16% de partos realizados em Belo Horizonte, normalmente 

partos de alto risco. (FIG. 13 e 14). 

 
Figura 13 - Gráfico da Frequência de Nascimentos de Residentes de Pedro Leopoldo: 2010-2016 

Fonte: SINASC/PL, 2017 
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Figura 14 - Gráfico dos municípios de nascimentos dos residentes de Pedro Leopoldo: 2010-2016 

Fonte: SINASC/PL, 2017 

Vale ressaltar que o INDSH realiza partos de outros municípios. O que deve ser motivo 

de análise da gestão de saúde local no que diz respeito à possíveis parcerias, 

pactuações necessárias e protocolos assistenciais padronizados para a 

regionalização responsável do SUS e melhoria da qualidade dos serviços prestados 

pela instituição. Observa-se na Figura 15 os principais municípios que encaminham 

suas gestantes ao INDSH. (FIG. 15). 

 
Figura 15 – Gráfico dos municípios de residência dos partos realizados pelo INDSH: 2010-2016 

Fonte: SINASC/PL, 2017 
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2 ANÁLISE DA SITUAÇÃO: ASPECTOS ESTRUTURAIS 

 

O atendimento pelo Sistema Único de Saúde (SUS) se dá a partir de um modelo 

baseado na hierarquização das ações e serviços de saúde por níveis de 

complexidade ou níveis de atenção. (FIG.16). A proposta é baseada em três níveis 

de atenção: no primeiro, estão as Unidades Básicas ou Postos de Saúde, a “porta de 

entrada” no sistema; no segundo, entendido como de média complexidade, estão 

as clínicas, Unidades de Pronto Atendimento, hospitais de pequeno porte e Hospitais 

Escolas, que dão conta de alguns procedimentos de intervenção, bem como 

tratamentos a casos crônicos e agudos de doenças; e no terceiro, de alta 

complexidade, estão os Hospitais de Grande Porte, onde são realizadas manobras 

mais invasivas e de maior risco à vida. 

 
Figura 16 – Modelo de hierarquização das ações e serviços de saúde por níveis de complexidade ou 

níveis de atenção 

Fonte: SMS/PL, 2017 

A segunda seção da Unidade 1 desse PMS, que compõe a Análise da Situação de 

Saúde do município, propõe apresentar a discutir os atuais equipamentos disponíveis 

no município. A ideia é compartilhar a atual função dos equipamentos, apontando 

seus limites e possibilidades na construção de uma rede de atenção à saúde. 
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2.1 Na atenção primária 

No nível primário estão as Unidades Básicas de Saúde (UBS), conhecidas 

popularmente como postos de saúde. O primeiro nível de atenção desempenha o 

papel de promover políticas direcionadas tanto à prevenção de doenças como à 

preservação do bem-estar nas comunidades e deve ser organizado pela SMS/PL. É 

a porta de entrada para o SUS. 

O município de Pedro Leopoldo dispõe de 14 Unidades Básicas de Saúde (UBS) e 

quatro unidades de apoio. São 18 Equipes de Saúde da Família credenciadas e 14 

efetivamente implantadas. O município ainda possui uma equipe do Núcleo de 

Apoio ao Saúde da Família (NASF) tipo 17 e duas equipes de Saúde Bucal 

Modalidade I, além dos Agentes Comunitários de Saúde (ACS). (FIG. 17). 

 

                                                
7 O NASF é uma equipe composta por profissionais de diferentes áreas de conhecimento, que devem atuar de 

maneira integrada e apoiando os profissionais das Equipes Saúde da Família, das Equipes de Atenção Básica 

para populações específicas, compartilhando as práticas e saberes em saúde nos territórios sob 

responsabilidade destas equipes. Os NASF fazem parte da atenção básica, mas não se constituem como serviços 

com unidades físicas independentes ou especiais. Para exercer suas atividades, as equipes NASF devem ocupar 

o espaço físico das unidades às quais estão vinculadas, ou ainda outros espaços disponíveis no território, como 

o espaço das academias da saúde, escolas, parques, dentro outros. Conforme a portaria 3.124 de 2012, são 3 

modalidades existentes hoje: NASF 1 - 5 a 9 ESF e/ou EAB para populações específicas, NASF 2 - 3 a 4 ESF e/ou 

EAB para populações específicas e NASF 3 - 1 a 2 ESF e/ou EAB para populações específicas 

http://www.mv.com.br/pt/blog/como-promover-acoes-de-saude-da-familia-em-sua-rede-de-atencao-a-sauder
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Figura 17 – Mapa com a disposição das Unidades Básicas de Saúde (UBS) de Pedro Leopoldo 

Fonte: SMS/PL, 2017 

Em Pedro Leopoldo, a atenção primária está organizada a partir da Estratégia Saúde 

da Família (ESF) com cobertura de 66,24% (DAB/MS). Porta de entrada para o sistema 

de saúde, as equipes vinculadas a este nível de atenção são compostas por várias 

formações profissionais. Cada equipe de UBS é composta, por exemplo, por um 

Enfermeiro, um Médico Generalista, um Técnico de Enfermagem e Agentes 

Comunitárias de Saúde. 

As ESF são responsáveis pelo acompanhamento de um número definido de famílias 

residentes em uma área geográfica delimitada (TAB. 5). As equipes atuam a partir 

de ações de promoção da saúde, prevenção, recuperação, reabilitação de 

doenças e agravos mais frequentes e na manutenção da saúde da comunidade 

adscrita. 
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Tabela 5 - Quantidade de população adscrita por ESF 

Nº Unidade 

Equipes 

de Saúde 

da 

Família 

Equipe de Saúde 

Bucal 

População (número 

absoluto) – Fonte: IBGE 

2014 

1 Magalhães 01 00 3.303 

2 São Geraldo 01 00 3.576 

3 Romero de Carvalho 01 00 3.525 

4 Vera Cruz 01 00 3.233 

5 Santo Antônio 01 00 3.988 

6 Dr. Lund 01 00 2.586 

7 
Santo Antônio da 

Barra 
01 01 3.988 

8 Fidalgo 01 00 2.840 

9 Lagoa 01 00 4.419 

10 Dom Camilo 01 00 3.988 

11 Santa Tereza 01 00 4.419 

12 Adélia Issa 01 00 7.291 

13 Lua I 01 01 3.633 

14 Lua II 01 00 3.880 

Fonte: SMS/ Coord. de Atenção Primária, 2017 

 

Dentre as atividades vinculadas às ESF e UBS, destacam-se: visita domiciliar, 

imunização, desenvolvimento nutricional, práticas corporais (Lian gong), profilaxia 

de doenças, ações de atenção a problemas sanitários de caráter social, como 

violência, transtornos mentais, uso de drogas, entre outras. Destaca-se as atividades 

de visita domiciliar, onde são realizadas ações de busca ativa, acompanhamento 

dos casos considerados de risco, de pacientes acamados, idosos, portadores de 

agravos crônicos, etc. 

A saúde bucal, no âmbito da organização administrativa da SMS, está parcialmente 

vinculada à atenção primária e parcialmente vinculada à atenção secundária. São 

sete unidades de odontologia vinculadas à atenção primária, sendo: 

a) José Vale, Região Central; 

b) Teodoro da Silva Ramos, Região Norte; 

c) ESF Teotônio - lua 1 e 2; 

d) ESF Santo Antônio da Barra; 

e) Vera Cruz – 1; 
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f) Fidalgo – 1 e 

g) Dr. Lund -1. 

 

2.2 Na atenção secundária 

No nível secundário de atenção à saúde estão os hospitais, os centros de 

especialidades médicas e outras unidades de atendimento especializado de média 

complexidade. Em termos de disponibilidade tecnológica, os equipamentos 

presentes no nível secundário são mais sofisticados que os do nível primário. Na 

assistência à saúde prestada aos usuários no nível secundário também estão 

presentes os serviços de urgência e emergência. 

O município de Pedro Leopoldo apresenta 91 equipamentos ambulatoriais e dois 

hospitalares, equipamentos vinculados à atenção secundária (TAB. 5). São 

consultórios, ambulatórios, clínicas especializadas, entre outros, vinculados ou não a 

estrutura de serviços de públicos de saúde. (TAB. 6). 

Tabela 6 - Equipamentos ambulatoriais e hospitalares de Pedro Leopoldo 

Gestão 

Ambulatorial Hospitalar 

Básica 

Média 

complexida

de 

Alta 

complexid

ade 

Média 

complexidad

e 

Alta 

complexida

de 

Estadual - - - - - 

Municipal 91 89 1 2 - 

Total 91 89 1 2 - 

 

Fonte: SMS/PL, 2017 
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2.2.1 Atenção Hospitalar 

Os hospitais de Pedro Leopoldo são classificados como hospitais de elenco 

microrregional, ou seja, designados para realizar procedimentos da média 

complexidade hospitalar. Conforme Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais 

(SES/MG), a organização de serviços do Hospital Municipal Francisco Gonçalves está 

pautada pelo elenco de menor densidade tecnológica – MCHB8 –. O Instituto 

Nacional de Desenvolvimento Social e Humano (INDSH) foi classificado como 

MCH29, ou seja, os procedimentos realizados pela instituição possuem uma 

densidade tecnológica e assistencial maior que o Hospital Municipal. (TAB. 7). 

Tabela 7 – Resolubilidade 2015 da Atenção Secundária Municipal (elenco MCHB) 

por Clínica, Hospital e Região de Saúde da Região Ampliada de Saúde Centro 

conforme PDR-SUS/MG e Carteira de Serviços Assistenciais do SUS/MG 

 
 

Fonte: SES/MG, 2017 

 

 

2.2.1.1 Hospital Municipal Francisco Gonçalves (HMFG) 

O Hospital Municipal Francisco Gonçalves (HMFG) é um hospital público, com 

atendimento exclusivo do SUS, porta aberta para serviço de urgência e emergência, 

24 horas por dia, 7 dias na semana, com cobertura de atendimento de pediatria, 

                                                
8 No elenco Média Complexidade Hospitalar Baixa (MCHB) estão vinculados procedimento de grande demanda 

e menor densidade tecnológica. São procedimentos, contudo, com menor remuneração por procedimento 

prestado em relação a outros elencos. 
9 No elenco Média Complexidade Hospitalar 2 (MCH2) estão vinculados procedimento de densidade 

tecnológica superior ao MCHB. 
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clínica médica e ortopedia, ainda com atendimentos de inter-consultas com 

cirurgião geral de sobreaviso. 

O HMFG tem um papel muito importante no contexto assistencial local, mas 

também, regional. A instituição recebe pacientes referenciados dos municípios 

circunvizinhos da região de saúde de Vespasiano e também da região de saúde de 

Sete Lagoas, especialmente Matozinhos, Confins, Vespasiano, Capim Branco e 

Prudente de Morais. 

Cadastrado no CNES como hospital de média complexidade em tipologia 1, 

conforme portaria GM/MS 2.048/02, o hospital apresenta os seguintes quantitativos 

de leitos: 

a) clínica geral: 25 leitos; 

b) psiquiatria: um leito e 

c) pediatria: 3 leitos. 

São instituições referências do HMFG: 

a) Hospital Risoleta Tolentino Neves, em Belo Horizonte e 

b) Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano (INDSH), em 

obstetrícia. 

 

2.2.1.2 Hospital e Maternidade Dr. Eugênio Gomes de Carvalho / Instituto Nacional 

de Desenvolvimento Social e Humano (INDSH) 

O Hospital e Maternidade Dr. Eugenio Gomes de Carvalho, em que pese não 

integrar a rede própria do município, constitui prestador de importante ao sistema 

municipal de saúde. De natureza privada e fins filantrópicos, a instituição é 

especializada em obstetrícia, oferecendo também clínica médica, urgência e 

emergência e atendimento ambulatorial. Administrado pelo Instituto Nacional de 
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Desenvolvimento Social e Humano (INDSH), o Hospital conta com 45 leitos10, entre 

leitos SUS, particulares e planos de saúde privado. 

 

2.2.2 Atenção Especializada 

As unidades que compõem a Atenção Especializada da Rede Municipal de Saúde 

de Pedro Leopoldo são: 

a) Centro de Especialidades Médicas (CEM Central); 

b) Clínica de Saúde da Mulher e da Criança; 

c) Centro Municipal de Reabilitação e Fisioterapia; 

d) Centro de Atenção Psicossocial (CAPS Livremente); 

e) Centro ambulatorial de Atenção Psicossocial Infantil (Crescer); 

f) Centro de Especialidades Médicas Lagoa (com atendimento de urgência 

de 2ª a 6ª feira de 7:00 às 19:00 h, nas clínicas pediátrica e médica), que 

acumula características de unidade de urgência; 

g) Centro de Especialidades Odontológicas (CEO São Geraldo); 

O município ainda está vinculado ao Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região 

do Calcário (CIS REC), instituição voltada ao atendimento de procedimentos 

especializados da média complexidade ambulatorial.  

 

2.2.2.1 Centro de Especialidades Médicas Central 

O Centro de Especialidades Médicas (CEM) está localizado no prédio do antigo 

Pronto Atendimento de Pedro Leopoldo (Rua 27 de Janeiro, Centro) e atua na 

atenção secundária dando suporte às Unidades Básicas de Saúde e à rede 

municipal. O CEM, por estar localizada em região descoberta de equipes de 

                                                
10 Informação CNES em 08 nov. 2017, sujeito a alterações. 
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estratégia de saúde da família, tem exercido, por vezes, funções típicas de atenção 

primária para a população do entorno. 

 

2.2.2.2 Clínica de Saúde da Mulher e da Criança 

A Clínica de Saúde da Mulher e da Criança (CSMC) atua como referência municipal 

da saúde da mulher e da criança. Na CSMC funciona também a Escola da 

Gestante, um programa iniciado em 2008, a partir de uma parceria com a iniciativa 

privada. 

A CSMC tem como principal objetivo a redução da morbimortalidade materna e 

infantil. O estabelecimento tem sua atuação fundamentada nos princípios da 

humanização, da melhoria do pré-natal e no acompanhamento da criança sadia 

e de risco, sendo referência para 14 ESF e HMFG, além de outros serviços. A CSMC 

conta com aproximadamente com 20 colaboradores, sendo, quatro ginecologistas, 

três pediatras, dois mastologistas, um pneumologista infantil, dois ultrassografistas, 

uma enfermeira, duas técnicas de enfermagem e quatro profissionais 

administrativos. 

 

2.2.2.3 Centro Municipal de Fisioterapia e Reabilitação 

Consiste em serviço especializado em fisioterapia, com foco na recuperação e 

reabilitação de pacientes em pós-operatórios, déficits neurológicos, capacidade 

funcional reduzida, e outros. O equipamento, que possui serviço de transporte (van) 

para pacientes impossibilitados de deambular, funciona na rua Dr. Herbster, nº 118, 

Centro, onde ocorrem os atendimentos de fisioterapia, fonoaudiologia, ortopedia e 

neurologia. 

Compõe o corpo clínico do Centro Municipal de Fisioterapia e Reabilitação (CMFR) 

seis fisioterapeutas, um ortopedista e um neurologista. A clínica também conta com 

dois estagiários, um auxiliar de serviços gerais e um motorista. 
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2.2.2.4 Centro de Atenção Psicossocial (CAPS Livremente) 

O CAPS II Livremente é um equipamento matriz e coordenador das ações e 

supervisões de ações de prevenção, promoção e recuperação de saúde mental na 

Rede de Atenção Psicossocial Municipal. Atua conforme a Política Nacional de 

Reforma Psiquiátrica e Luta Antimanicomial, promovendo a humanização do 

tratamento ao portador de sofrimento mental e sua reinserção social. O 

equipamento atua a partir de atendimentos individuais, em grupo, às famílias, 

oficinas terapêuticas no regime de Permanência-Dia e Hospital-dia.    

 

2.2.2.5 Centro Ambulatorial de Atenção Psicossocial Infantil (Crer-ser) 

O Centro Ambulatorial de Atenção Psicossocial Infantil (Crer-ser) consiste em um 

ambulatório de saúde mental infantil. É uma extensão do Livremente. Seu objetivo é 

ofertar atendimento psicossocial à população infanto-juvenil do município, tendo 

como público alvo crianças e adolescentes com quadro de neurose e psicose, 

distúrbio de conduta, TDAH, depressão, dependência química e outros. O Crer-ser 

não constitui serviço habilitado pelo Ministério da Saúde, sendo custeado 

exclusivamente com recursos municipais. 

 

2.2.2.6 Centro de Especialidades Médicas Lagoa 

O Centro de Especialidades Médicas da Lagoa (CEML) atende a população da 

região norte do município nas demandas de consulta especializada e clínica 

médica. Além de um centro de atenção especializada o CEML também é utilizado 

como um ponto de atenção de urgência e emergência em clínica médica e 

pediatria. 

O Centro de Especialidades Médicas Lagoa, também conhecido como Pronto 

Atendimento Araci de Amorim Pereira (PA-Lagoa) mantém abrangência sobre parte 

da população do município, sendo por encaminhamentos das Unidades Básicas de 
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Saúde (ESF) e, também, por atendimentos de demanda espontânea. Na mesma 

edificação do PA-Lagoa funciona ainda a Farmácia Municipal e a Odontologia. 

Atualmente integram o corpo clínico do PA-Lagoa cinco Médicos Plantonistas 

Clínico Geral, cinco Médicos Plantonistas Pediatria, um Médico Plantonista de 

Cirurgia Geral, um Médico Plantonista Ortopedista, dois Médicos Plantonistas 

Cardiologistas, cinco Técnicos de Enfermagem, um enfermeiro, além de cinco 

funcionários administrativos. 

 

2.2.2.7 Centro de Especialidades Odontológicas (CEO São Geraldo) 

A saúde bucal, no âmbito da organização administrativa da SMS, está parcialmente 

vinculada à atenção primária e parcialmente vinculada à atenção secundária. O 

Centro de Especialidades Odontológicas (CEO São Geraldo) consiste em serviço 

especializado de saúde bucal vinculado à atenção secundária. 

O equipamento, parte integrante de uma política federal, atua de forma articulada 

com a Estratégia de Saúde da Família e demais estruturas da rede. O CEO São 

Geraldo possui 10 profissionais vinculados. 

 

2.2.2.8 Consórcio Intermunicipal de Saúde 

Pedro Leopoldo está vinculado ao CIS REC11, composto por onze municípios e com 

sede em Matozinhos. O consórcio, Público de Direito Público, adequado à Lei 

Federal nº 11.107/05, realiza procedimentos de média complexidade, entre eles, 

consultas e exames (TAB. 8). 

  

                                                
11 CIS REC – CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO DO CALCÁRIO - Data de fundação: 29/06/1995 

- Natureza Jurídica: Público de Direito Público - Município sede: Matozinhos - Endereço: Rua Oito de Dezembro, 

650 – Bairro Centro – CEP: 35.720-000, Horário de funcionamento: 08h às 17h, Telefones: (31) 3712-1541 / (31) 3712-

2472 / (31) 8478-6282 - E-mail: cisrec@cisrec.com.br. 
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Tabela 8 – Composição do CIS REC 

 

Nº MUNICÍPIO 

ASPECTOS 

DEMOGRÁFICOS 
VINCULAÇÃO TERRITORIAL 

Pop. Área Km² 

PDR/MG 

Região de 

Saúde 

Ampliada 

(Macro) 

Região de 

Saúde (Micro) 

1 Capim Branco 9.537 95,333 Centro Sete Lagoas 

2 Confins 6.478 42,355 Centro Vespasiano 

3 Funilândia 4.196 199,797 Centro Sete Lagoas 

4 Jaboticatubas 19.052 1114,972 Centro 

Belo 

Horizonte/Nov

a Lima/Caeté 

5 Lagoa Santa 59.770 229,267 Centro Vespasiano 

6 Matozinhos 36.719 252,28 Centro Vespasiano 

7 Pedro Leopoldo 62.951 292,947 Centro Vespasiano 

8 Prudente de Morais 10.388 124,189 Centro Sete Lagoas 

9 Santana do Riacho 4.258 677,207 Centro Vespasiano 

10 São José da Lapa 22.257 47,93 Centro Vespasiano 

11 Vespasiano 118.557 71,222 Centro Vespasiano 

 Total 354.163 3147,499 - - 

 

Fonte: SES/MG, 2016 

 

2.3 Na atenção terciária 

No nível terciário de atenção à saúde estão os hospitais de grande porte (alta 

complexidade), subsidiados pela esfera privada ou pelo estado. Nessas instituições 

podem ser realizadas manobras mais invasivas, caso haja necessidade, intervindo 

em situações nas quais a vida do usuário do serviço está em risco. No aparelhamento 

dos estabelecimentos do nível terciário estão presente máquinas de tecnologia 

avançada (como equipamentos para ressonância magnética, tomógrafos e 
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hemodinâmicas, por exemplo). Nesse nível de atenção atuam médicos especialistas 

em áreas que exigem uma formação mais extensiva, como a Neurocirurgia e a 

Nefrologia Pediátrica. O município de Pedro Leopoldo não dispõe de equipamentos 

de Atenção Terciária, referenciando seus pacientes, sobretudo, para o pólo da 

Região Ampliada Centro, no caso, Belo Horizonte. 

Sobre esse aspecto – referenciamento dos pacientes residentes de Pedro Leopoldo 

para Belo Horizonte – deve-se ressaltar, tomando por base a data de elaboração 

deste Plano de Saúde, a dificuldade dos municípios encaminharem seus pacientes 

para os estabelecimentos de saúde da capital. Seja no plano dos procedimentos 

eletivos e/ou de urgência, o fato é que a referência dos pacientes de Pedro 

Leopoldo para Belo Horizonte consiste em discussão que extrapola as possibilidades 

e governabilidade da SMS. 
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3 ANÁLISE DA SITUAÇÃO: FLUXOS ASSISTENCIAIS, SISTEMAS DE APOIO, 

SISTEMAS LOGÍSTICOS, VIGILÂNCIA EM SAÚDE E DEMAIS LINHAS DE 

CUIDADO 

 

A terceira e última seção da unidade 3 complementa a Análise da Situação de 

Saúde de Pedro Leopoldo. Nessa seção serão compartilhados dados e informações 

referentes aos (1) fluxos assistenciais, (2) sistemas de apoio, (3) sistemas logísticos, (4) 

vigilância em saúde e (5) demais linhas de cuidado. 

 

3.1 Os fluxos assistenciais  

A análise dos fluxos assistenciais, expressão utilizada para ilustrar o movimento 

geográfico em busca do atendimento à saúde pelos usuários de um determinado 

sistema, permite avaliar a dinâmica do deslocamento das pessoas para os locais em 

que se localizam os serviços. É uma forma de compreender os relacionamentos 

internos e externos de cada território, seja município, Região de Saúde ou Região 

Ampliada de Saúde, e de identificar a estrutura hierárquica do atendimento em 

saúde. 

Um estudo de fluxos contribui, entre outras coisas, para identificar os níveis de uma 

determinada rede, para avaliar as relações de subordinação e 

correlação entre os territórios e, especialmente, caracterizar a distribuição e 

localização dos serviços e a clientela. No caso específico, o interessante do 

mapeamento dos fluxos é a possibilidade de apontar problemas de acesso, pontos 

de estrangulamento e oportunidades de desconcentração de serviços. 
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3.1.1 Os fluxos hospitalares 

Para mapear os fluxos hospitalares de Pedro Leopoldo foram tomados como 

períodos de referência a produção hospitalar identificada neste território nos anos 

de 2014, 2015 e 2016. Conforme análises, ao longo dos anos de 2014, 2015 e 2016, os 

fluxos de pacientes residentes de Pedro Leopoldo 

apresentaram moderada variabilidade assistencial e geográfica, exibindo poucas 

mudanças nos quadros e dinâmicas entre os municípios e estabelecimentos de 

saúde. (TAB. 9-13) 

Tabela 9 – Quantidade de internações dos residentes de Pedro Leopoldo em outros 

municípios nos anos de 2014, 2015 e 2016 

Ano de Internação Frequência de internações 

2014 2.819 

2015 2.819 

2016 2.806 
Fonte: DATASUS, Tabwin, 2017 

 

Tabela 10 – Frequência de internações dos residentes de Pedro Leopoldo por 

município de ocorrência nos anos de 2014, 2015 e 2016 

Município internação 2014 2015 2016 Total 

Barão de Cocais 0 0 1 1 

Barbacena 0 3 0 3 

Belo Horizonte 1.172 1.184 1.304 3.660 

Betim 0 1 0 1 

Caetanópolis 0 0 1 1 

Caeté 1 0 0 1 

Congonhas 0 0 1 1 

Contagem 0 1 1 2 

Curvelo 0 5 2 7 

Formiga 1 0 0 1 

Guanhães 1 0 0 1 

Ipatinga 0 1 0 1 

Itabira 1 2 0 3 

João Monlevade 0 1 0 1 

João Pinheiro 0 0 1 1 

Juiz de Fora 1 0 0 1 

Lagoa Santa 0 0 1 1 

Mariana 0 1 0 1 
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Município internação 2014 2015 2016 Total 

Matozinhos 20 16 8 44 

Nova Lima 0 0 1 1 

Pará de Minas 1 0 0 1 

Patos de Minas 0 0 1 1 

Pedro Leopoldo 1.570 1.564 1.448 4.582 

Ribeirão das Neves 3 6 6 15 

Sabará 0 16 9 25 

Santa Luzia 0 0 1 1 

Santo Antônio do Amparo 1 0 0 1 

São João Nepomuceno 0 0 1 1 

Sete Lagoas 11 14 15 40 

Ubá 2 1 2 5 

Uberlândia 1 0 0 1 

Vespasiano 32 3 2 37 

Viçosa 1 0 0 1 

Total 2.819 2.819 2.806 8.444 
Fonte: DATASUS, Tabwin, 2017 

 

Tabela 11 – Frequência de internações dos residentes de Pedro Leopoldo por 

clínica no somatório dos anos de 2014, 2015 e 2016 

Clínica Frequência 

Cirúrgicos 4.016 

Obstétricos 1.419 

Clínicos 2.215 

Crônicos 45 

Psiquiatria 67 

Pneumologia Sanitária (Tisiologia) 3 

Pediátricos 640 

Reabilitação 33 

Leito dia/Cirúrgicos 2 

Leito dia/Aids 4 

Total 8.444 
Fonte: DATASUS, Tabwin, 2017 

 

Tabela 12 – Frequência de internações com ocorrência em Pedro Leopoldo por 

município de residência dos anos de 2014, 2015 e 2016 

Município residência 2014 2015 2016 Total 

Lagoa Grande 1 0 0 1 

Baldim 1 4 2 7 

Belo Horizonte 5 5 11 21 

Caetanópolis 7 0 0 7 
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Município residência 2014 2015 2016 Total 

Capim Branco 33 33 59 125 

Conceição do Mato Dentro 1 1 0 2 

Confins 100 98 83 281 

Contagem 1 0 2 3 

Cordisburgo 14 12 16 42 

Divinópolis 0 1 0 1 

Entre Rios de Minas 0 0 2 2 

Esmeraldas 1 1 2 4 

Fortuna de Minas 1 1 2 4 

Funilândia 8 7 8 23 

Gouveia 1 0 0 1 

Ibirité 1 1 0 2 

Jaboticatubas 9 18 11 38 

Lagoa Santa 68 87 87 242 

Matozinhos 388 389 406 1.183 

Montes Claros 0 1 0 1 

Morada Nova de Minas 1 0 0 1 

Pedralva 0 1 0 1 

Pedro Leopoldo 1.570 1.564 1.448 4.582 

Ponte Nova 1 0 0 1 

Prudente de Morais 13 19 18 50 

Ribeirão das Neves 7 3 7 17 

Santa Luzia 1 6 1 8 

Santana de Pirapama 2 0 0 2 

Santana do Riacho 3 9 8 20 

São Gotardo 1 0 0 1 

São José da Lapa 79 147 138 364 

Sete Lagoas 2 1 5 8 

Vespasiano 52 41 43 136 

Total 2.372 2.450 2.359 7.181 
Fonte: DATASUS, Tabwin, 2017 

 

Tabela 13 – Frequência de internações com ocorrência em Pedro Leopoldo de 

residentes de outros municípios por clínica no somatório dos anos de 2014, 2015 e 

2016 

Clínica Frequência 

Cirúrgicos 2.819 

Obstétricos 2.759 

Clínicos 1.066 

Pediátricos 537 

Total 7.181 
Fonte: DATASUS, Tabwin, 2017 
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3.1.2 Os fluxos ambulatoriais 

Embora ainda exista uma significativa proporção de procedimentos ambulatoriais 

sem informações individualizadas é possível identificar os fluxos ambulatoriais para os 

procedimentos de alta e média complexidade para os seguintes municípios: 

a) Pedro Leopoldo; 

b) Belo Horizonte; 

c) Contagem; 

d) Lagoa Santa e 

e) Matozinhos. 

Deve-se ressaltar que o perfil e a localização da oferta dos serviços ambulatoriais 

podem variar conforme resultados de processos licitatórios, bem como pactos 

assistenciais entre gestores. 

 

3.2 Sistemas de Apoio  

Conforme descreveu Mendes (2011, p. 114) os sistemas de apoio são os lugares 

institucionais das redes em que se prestam serviços comuns a todos os pontos de 

atenção à saúde, nos campos do apoio diagnóstico e terapêutico, da assistência 

farmacêutica e dos sistemas de informação em saúde. Este item descreve, em 

alguma medida, os componentes desse sistema. 

 

3.2.1 Assistência Farmacêutica 

A assistência farmacêutica constitui um dos principais sistemas de apoio da rede SUS 

e apresenta importantes componentes de natureza técnica, científica, 

administrativa e política. A assistência farmacêutica constitui um conjunto de 

serviços disseminado por toda a rede de serviços do Sistema Único de Saúde (SUS). 
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A missão da assistência farmacêutica municipal é promover o acesso e uso racional 

de medicamentos, de forma integrada com as demais ações de saúde, de acordo 

com os princípios do SUS e as necessidades da população. A assistência 

farmacêutica é competência das três instâncias gestoras do SUS – União, Estados e 

Municípios –, que devem garantir e financiar conjuntamente o acesso da população 

aos medicamentos e o seu uso racional. 

Para a qualificação da Assistência Farmacêutica é preciso garantir a presença do 

profissional farmacêutico e incrementar a atuação da Comissão de Farmácia e 

Terapêutica (CFT) com atualizações periódicas da Relação Municipal de 

Medicamentos (REMUME). É importante ainda divulgar informações sobre os 

medicamentos, promovendo o seu uso racional e uma maior integração da ao 

processo de cuidado a saúde, de forma a qualificar a assistência ao usuário, 

ampliando o acesso ao medicamento. 

Pedro Leopoldo dispõe de uma Farmácia Municipal. A unidade tem como 

finalidade disponibilizar medicamentos e insumos necessários ao SUS garantindo a 

continuidade do tratamento médico e promovendo a saúde para os residentes do 

município. O corpo clínico dos profissionais da Farmácia Central é composto, na 

data de elaboração deste PMS, por sete profissionais. 

O município ainda conta com uma farmácia na região da Lagoa. O corpo clínico 

dos profissionais da Farmácia da Lagoa é composto, até a data de elaboração 

deste PMS, por dois profissionais. 

 

3.2.2 Serviços Laboratoriais 

Atualmente, os serviços de patologia clínica são realizados por laboratórios 

terceirizados. O processo de monitoramento, marcação e fiscalização da coleta e 

resultados é realizado por funcionários vinculados ao município. 
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O estabelecimento de diretrizes para a organização dos serviços laboratoriais em 

Pedro Leopoldo é particularmente importante à medida que os exames de 

laboratório estão entre os mais necessários e realizados no apoio diagnóstico à 

prática clínica, com repercussões importantes em termos de cuidados aos 

pacientes, impacto na saúde e custos para o sistema de saúde. Além disso, a 

organização desses serviços representa uma tarefa complexa, por exigir a 

combinação de tecnologias diversificadas e a sua adaptação às características 

locais, no que diz respeito aos aspectos sociodemográficos, epidemiológicos, 

sanitários, econômicos, entre outros. 

A busca de maior confiabilidade dos exames laboratoriais e a necessidade de 

preservar a economia de escala vem requerendo novos caminhos para a 

estruturação da rede de serviços laboratoriais em Pedro Leopoldo. A organização 

dos serviços de patologia clínica deve, assim, ser norteada pela preocupação em 

resgatar a fidedignidade dos resultados, com baixos custos e padrões de qualidade, 

mediante a otimização de recursos humanos, materiais e equipamentos, visando 

contribuir para a melhor qualidade da assistência. 

 

3.3 Sistemas Logísticos 

Os sistemas logísticos são soluções tecnológicas, fortemente ancoradas nas 

tecnologias de informação, que garantem uma organização racional dos 

fluxos e contrafluxos de informações, produtos e pessoas nas RAS, permitindo 

um sistema eficaz de referência e contrarreferência das pessoas e trocas 

eficientes de produtos e informações, ao longo dos pontos de atenção à 

saúde e dos sistemas de apoio, nessas redes. (MENDES, 2011, p. 137). 

 

3.3.1 Regulação em Saúde 

O sistema de regulação em saúde constitui estrutura operacional com a finalidade 

de mediar uma oferta determinada e uma demanda por serviços de saúde, de 

forma a racionalizar o acesso de acordo com graus de riscos e normas definidas em 

protocolos de atenção à saúde e em fluxos assistenciais. O sistema municipal de 
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regulação tem como objeto a organização, o controle, o gerenciamento e a 

priorização do acesso e dos fluxos assistenciais no âmbito das competências do SUS 

Municipal. É por meio dessa regulação que são efetivadas a alternativa assistencial 

mais adequada para atendimento às urgências, consultas, leitos e outros que se 

fizerem necessários. 

A governabilidade municipal no que diz respeito à maior parte dos procedimentos 

assistenciais regulatórios é reduzida. Seja em relação aos procedimentos hospitalares 

ou aos procedimentos ambulatoriais, o fato é que Pedro Leopoldo, bem como 

outros municípios do estado, estão invariavelmente dependentes do Governo do 

Estado (regulador do SUS Fácil) e dos municípios executores, sobretudo, Belo 

Horizonte. 

 

3.3.2 Prontuário Eletrônico 

O cartão de identificação das pessoas usuárias é o instrumento que permite alocar 

um número de identidade único a cada pessoa que utiliza o sistema de atenção à 

saúde. Ele pode ser simplesmente um cartão com um número único, ou um cartão 

inteligente, com capacidade de armazenamento de informações. (MENDES, 2011). 

No SUS, há uma proposta de cartão de identificação das pessoas usuárias que é o 

Cartão Nacional de Saúde ou Cartão SUS. O Cartão Nacional de Saúde é um 

instrumento que possibilita a vinculação dos procedimentos executados no âmbito 

do SUS à pessoa usuária, ao profissional que os realizou e, também, à unidade de 

saúde onde foram realizados. (MENDES, 2011). 

Para implantar efetivamente o Cartão Nacional de Saúde em Pedro Leopoldo é 

necessária a construção de cadastros de pessoas usuárias, de profissionais de saúde 

e de unidades de saúde, e apoio técnico e financeiro do Ministério da Saúde (MS) e 

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES/MG). A partir desses cadastros, 

toda vez que ocorrer um atendimento em um estabelecimento público de saúde 

ele será registrado por meio do cartão da pessoa usuária no banco de dados do 
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SUS, ficando todos os prontuários de pessoas usuárias disponíveis na rede do sistema. 

(MENDES, 2011). 

 

3.3.3 Transporte em Saúde 

Os sistemas de transportes em saúde têm como objetivo estruturar os fluxos e 

contrafluxos de pessoas e de produtos nas redes de atenção. Esses sistemas devem 

transportar as pessoas usuárias em busca de atenção à saúde, mas, também, 

garantir o movimento adequado de material biológico, dos resíduos dos serviços de 

saúde e das equipes de saúde.  

Os sistemas de transporte em saúde são soluções logísticas transversais a todas as 

redes de atenção do SUS/PL e são elementos imprescindíveis para o acesso aos 

pontos de atenção à saúde. O sistema de transporte de Pedro Leopoldo se estrutura 

em diferentes subsistemas, a saber: 

a) de transporte em saúde de pessoas12; 

b) de transporte em saúde de material biológico13 e 

c) de transporte em saúde de resíduos dos serviços de saúde14. 

Os subsistemas anteriormente citados podem organizar-se em módulos de transporte 

em saúde. No caso do transporte em saúde de pessoas, o município de Pedro 

Leopoldo está organizado em: 

a) transporte de pacientes eletivos15; 

b) transporte de urgência16 e 

c) transporte administrativo17. 

                                                
12 Realizado com recursos próprios. 
13 Realizado com recursos próprios e de terceiros. 
14 Realizado com recursos de terceiros. 
15 Realizado com recursos próprios e de terceiros. 
16 Realizado com recursos próprios. 
17 Idem. 
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3.3.3.1 Tratamento Fora de Domicílio (TFD) 

O Tratamento Fora do Domicílio (TFD) é um benefício definido por portaria ministerial 

que tem por objetivo fornecer auxilio a pacientes atendidos pela rede pública ou 

conveniados pelo Sistema Único de Saúde (SUS) a serviços assistenciais de outro 

município/Estado, desde que esgotadas todas as formas de tratamento de saúde 

na localidade em que o paciente residir. Para fazer jus a este benefício, previsto nos 

regramentos do SUS, deve-se observar as portarias e legislações correspondentes, 

aprovadas nas instâncias colegiadas do sistema (CIB e CIT). 

 

3.4 Vigilância em Saúde 

No campo da saúde, a vigilância está relacionada às práticas de atenção e 

promoção da saúde dos cidadãos e aos mecanismos adotados para prevenção de 

doenças. Além disso, integra diversas áreas de conhecimento e aborda diferentes 

temas, tais como política e planejamento, territorialização, epidemiologia, processo 

saúde-doença, condições de vida e situação de saúde das populações, ambiente 

e saúde e processo de trabalho. 

Em Pedro Leopoldo a vigilância se distribui entre: 

a) Vigilância Sanitária; 

b) Vigilância Epidemiológica; 

i. Vigilância Epidemiológica em Saúde do Trabalhador 

c) Vigilância Ambiental / Zoonoses; 

d) Imunização e 

e) Promoção de Saúde. 
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3.4.1 Vigilância Sanitária  

As ações de vigilância sanitária dirigem-se, geralmente, ao controle de bens, 

produtos e serviços que oferecem riscos à saúde da população, como alimentos, 

produtos de limpeza, cosméticos e medicamentos. É também por meio da Vigilância 

Sanitária que são fiscalizados serviços de interesse da saúde, como escolas, hospitais, 

clubes, academias, parques e centros comerciais, e ainda a inspeção de processos 

produtivos que podem pôr em riscos e causar danos ao trabalhador e ao meio 

ambiente. 

Atualmente, a Vigilância Sanitária em Pedro Leopoldo conta com dois fiscais 

sanitárias de nível médio, responsáveis por fiscalizar estabelecimentos como 

açougues, salões de beleza, restaurantes, supermercados, padarias, lanchonetes, 

bares, dentre outros e uma fiscal de nível superior, responsável pela fiscalização de 

estabelecimentos como farmácias e drogarias, consultórios médicos, clínicas de 

saúde, clínicas veterinárias, consultórios odontológicos, dentre outros 

estabelecimentos que exigem responsabilidade técnica de nível superior. A 

Vigilância Sanitária conta também com dois estagiários que atuam no suporte de 

alimentação dos sistemas do SUS e nas notificações de proprietários de lotes 

denunciados. 

É de responsabilidade da vigilância sanitária, por exemplo, atender a denúncias 

quanto a falta de higiene de estabelecimentos que fornecem ou manipulam 

produtos alimentícios, má conservação de lotes (como mato alto, com acumulo de 

entulho e lixo) e fiscalização de criadouros de animais, como porcos, cavalos e 

bovinos em perímetro urbano. Cabe ainda à vigilância sanitária instruir e fiscalizar os 

prestadores de serviço que manipulam e vendem alimentos durante eventos no 

município, assim como a realização de ações educativas para população. 
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3.4.2 Vigilância Epidemiológica 

A Vigilância Epidemiológica compreende a vigilância e controle das doenças 

transmissíveis, não transmissíveis e agravos, como um conjunto de ações que 

proporcionam o conhecimento, a detecção ou prevenção de qualquer mudança 

nos fatores determinantes e condicionantes da saúde individual e coletiva, com a 

finalidade de recomendar e adotar as medidas de prevenção e controle das 

doenças e agravos. É a Vigilância Epidemiológica a área responsável pelo 

desenvolvimento das ações de monitoramento contínuo do Município. 

Em Pedro Leopoldo, a equipe da Vigilância Epidemiológica é responsável, entre 

outras coisas, pela coleta e análises de dados relacionados a saúde. A equipe conta 

com dois técnicos epidemiologistas, uma técnica para investigação de Doenças 

relacionada ao Trabalhador e três auxiliares administrativos. 

 

3.4.2.1 Vigilância em Saúde do Trabalhador 

A Vigilância à Saúde do Trabalhador objetiva a promoção da saúde e à redução 

da morbimortalidade da população trabalhadora, por meio da integração de 

ações que intervenham nos agravos e seus determinantes decorrentes dos modelos 

de desenvolvimento e processos produtivos em Pedro Leopoldo. 

Enquanto campo de atuação, a vigilância em saúde do trabalhador distingue-se 

da vigilância em saúde em geral e de outras disciplinas no campo das relações entre 

saúde e trabalho por delimitar como seu objeto específico a investigação e 

intervenção na relação do processo de trabalho com a saúde. (Machado, 1997). 

A Vigilância à Saúde do Trabalhador apresenta como características gerais: 

a) o caráter transformador: deve ter caráter proponente de mudanças 

e de intervenção sobre os fatores determinantes e condicionantes 

dos problemas de saúde relacionados ao trabalho; 
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b) a importância das ações de promoção, proteção e prevenção: os 

problemas de saúde decorrentes do trabalho são potencialmente 

preveníveis; 

c) interdisciplinaridade: a abordagem multiprofissional deve 

contemplar diferentes áreas do conhecimento e, 

fundamentalmente, entre outros. 

 

3.4.3 Vigilância Ambiental / Zoonoses 

A Vigilância Ambiental é o conjunto de ações que propiciam o conhecimento e a 

detecção de mudanças nos fatores determinantes e condicionantes do meio 

ambiente que interferem na saúde humana, com a finalidade de identificar as 

medidas de prevenção e controle dos fatores de risco ambientais relacionados às 

doenças ou a outros agravos à saúde. 

Em Pedro Leopoldo, a Vigilância Ambiental/Zoonoses conta com 24 agentes de 

endemias, sendo 20 agentes e 4 supervisoras, 2 auxiliares de Veterinário e 1 Supervisor 

V. O grande desafio atual desse departamento é o combate ao Aedes Aegypti. 

Para isso são necessários a realização de visitas a domicílios para orientação da 

população sobre os riscos e fatores de risco que podem levar ao aumento e 

perpetuação do mosquito, além de combate aos criadouros e possíveis criadouros 

do vetor, que também podem transmitir o vírus da Zica, Chikungunya e a Febre 

Amarela. Cabe também à zoonoses, entre outras atribuições, o controle do vetor da 

doença de chagas, o controle de Leishmaniose e outros levantamentos. 

 

3.4.4 Imunização 

O Programa Nacional de Imunizações (PNI) do Brasil é uma referência internacional 

de política pública de saúde. O país já erradicou, por meio da vacinação, doenças 

de alcance mundial como a varíola e a poliomielite (paralisia infantil). A população 
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brasileira tem acesso gratuito a todas as vacinas recomendadas pela Organização 

Mundial de Saúde (OMS). 

Pedro Leopoldo conta atualmente com 11 postos de vacinação. São eles: 

a) ESF Vera Cruz; 

b) ESF Santo Antônio da Barra/ Santa Tereza; 

c) ESF Fidalgo; 

d) ESF Lua I; 

e) ESF Lua II; 

f) ESF Dom Camilo/ Santa Tereza; 

g) ESF Lagoa; 

h) ESF Adélia Issa; 

i) ESF Romero de Carvalho; 

j) ESF Dr. Lund e  

k) Unidade Central de Imunização 

As unidades localizadas nos bairros possuem dias determinados para vacinação. É 

uma medida que objetiva evitar o desperdício de vacinas. 

A Unidade Central de Imunização atende diariamente. O estabelecimento conta 

com uma enfermeira, duas técnicas em enfermagem e uma auxiliar em 

enfermagem, além de uma recepcionista. 

 

3.4.5 Promoção de Saúde 

Entende-se promoção da saúde como uma “estratégia de articulação transversal 

na qual um conjunto de intervenções individuais, coletivas e ambientais, de 

responsabilidades intersetoriais, são responsáveis por atuarem sobre os 

determinantes sociais da saúde e dessa forma reduzir a vulnerabilidade e as 

desigualdades sociais e empoderar indivíduos e comunidades para serem ativos 

sobre a produção da sua saúde” (PES 2016-2019).  Os temas de atuação prioritários 
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no âmbito da promoção à saúde são os relacionados à alimentação adequada 

saudável e sustentável, práticas corporais e atividades físicas, prevenção ao 

uso/abuso de álcool, tabaco e outras drogas 

A promoção da saúde objetiva promover e incentivar o desenvolvimento de ações 

intrassetoriais e intersetoriais que favoreçam a equidade, a melhoria das condições 

e modos de viver, que estimulem o empoderamento dos indivíduos e comunidades, 

de modo a ampliar a potencialidade da saúde individual, coletiva e a participação 

social, buscando reduzir as desigualdades, vulnerabilidades e riscos à saúde através 

da atuação sobre os determinantes sociais, econômicos, políticos, culturais e 

ambientais. 

As ações ocorrem em formas de palestras, orientação personalizada durante as 

visitas de Agentes de Endemias e Agentes de Saúde, eventos, mobilização social, 

através de parcerias com escolas, mutirões de saúde como “dia D” de vacinação, 

“dia D” de prevenção a saúde da mulher, dentre outras atividades cotidianas.  

 

3.5 Demais Linhas de Cuidado e Políticas Especiais 

A fim de garantir a integralidade na atenção à saúde, a otimização dos recursos e 

serviços dispostos à população, surgiu à necessidade de se desenvolver e implantar 

as linhas do cuidado e políticas especiais. As linhas de cuidado, de forma sintética, 

é uma organização lógica dos serviços ofertados; é um fluxo capaz de conduzir os 

processos de trabalho (cuidados) de forma eficiente e eficaz. 

Para CECÍLIO & MERHY: “… uma complexa trama de atos, de procedimentos, 

de fluxos, de rotinas, de saberes, num processo dialético de 

complementação, mas também de disputa, vão compondo o que 

entendemos como cuidado em saúde. A maior ou menor integralidade da 

atenção recebida resulta, em boa medida, da forma como se articulam as 

práticas dos trabalhadores…”. (CECÍLIO, L.C. e MERHY, E.E.; 2003). 

Na construção de uma linha de cuidado o usuário deve necessariamente ser o 

elemento estruturante de todo o processo, juntamente com a união dos saberes, 
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multidisciplinar, de forma integrada e respeitando as necessidades, potencialidades 

e limitações do usuário. 

Além de linhas de cuidado, este idem aborda ainda políticas, ações e programas 

específicos de saúde, ora denominadas como políticas especiais. As políticas 

especiais consistem em estratégias de ação voltadas a grupos específicos. 

 

3.5.1 Atenção à pessoa com deficiência 

No processo de implantação da Rede de atenção à Pessoa com Deficiência as 

ações de reabilitação são desenvolvidas com integralidade do cuidado, 

envolvendo uma equipe multiprofissional e uma articulação intersetorial entre 

atenção primária à saúde, saúde bucal, saúde mental, atenção especializada, 

atenção hospitalar e urgência e emergência. A respectiva rede de cuidados possui 

associados programas como o Programa de Intervenção Precoce Avançado (PIPA), 

voltado para os SERDI e para o CER com modalidade intelectual, e possui a 

finalidade de captar e estimular precocemente os neonatos que venham 

apresentar algum risco de deficiência intelectual. 

Em Pedro Leopoldo, importantes pontos de atenção se destacam nessa linha de 

cuidado. Entre eles, deve-se destacar a Associação dos Pais e Amigos dos 

Excepcionais (APAE), localizada à rua João Teodoro da Silva, no bairro São Geraldo. 

A instituição, que recebe recursos SERDI e PIPA, presta serviços de assistência à saúde 

às pessoas com deficiência residentes em Pedro Leopoldo e municípios 

circunvizinhos. 

 

3.5.2 Doenças crônicas 

A ascensão das condições crônicas demanda do sistema de saúde ações de maior 

abrangência. Assim, diante do desafio de ampliar a promoção da saúde e a 

prevenção de doenças e de qualificar o cuidado às pessoas com doenças crônicas, 



PLANO MUNICIPAL DE SAÚDE 2018-2021 

é fundamental a implementação de ações estratégicas para o enfrentamento 

dessas doenças (MS, 2017). 

É necessário promover o desenvolvimento de políticas efetivas, integradas, 

sustentáveis e baseadas em evidências para a prevenção e o cuidado das Doenças 

Crônicas Não Transmissíveis (DCNT) e seus fatores de risco. As ações devem basear-

se na articulação de ações de vigilância, informação, avaliação e monitoramento; 

promoção da saúde e cuidado integral, tendo a atenção básica como o centro de 

comunicação. 

Atualmente, por serem epidemiologicamente mais relevantes, conforme apontado 

em seção anterior, as ações de saúde das doenças crônicas devem estar focadas 

em quatro grupos de doenças: 

a) doenças cardiovasculares (hipertensão arterial sistêmica, diabetes mellitus e 

insuficiência renal crônica); 

b) câncer; 

c) obesidade e 

d) doenças respiratórias. 

 

3.5.3 Práticas integrativas e complementares (PIC) 

As Práticas Integrativas e Complementares (PIC) atuam na prevenção de agravos, 

na promoção, manutenção e recuperação da saúde baseadas em um modelo de 

atenção humanizado e centrado na integralidade do indivíduo contribuindo para o 

fortalecimento dos princípios fundamentais do SUS. Estas práticas corroboram, 

portanto, para a integralidade da atenção à saúde e requerem por isso, a interação 

das ações e serviços existentes no SUS. 

As abordagens terapêuticas contribuem para a ampliação da co-responsabilidade 

dos indivíduos pela própria saúde, o que aumenta o exercício da cidadania. Entre 

as práticas integrativas e complementares pode-se citar: as plantas 

medicinais/fitoterapia; a homeopatia, a acupuntura, a 
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auriculoterapia/auriculopuntura o auriculotaping, as práticas corporais, a medicina 

antroposófica, o termalismo social/crenoterapia, a shantala, a yoga, a terapia 

comunitária, a dança circular e o lian going, essa última - fundamentada na 

medicina tradicional chinesa e especialmente desenvolvida para prevenir e tratar 

dores no corpo - já implantada em Pedro Leopoldo. 

 

3.5.4 Saúde da mulher e da criança 

A saúde da mulher e da criança envolve ações dirigidas às mulheres em idade fértil 

e às crianças. Considerando que esse segmento representa a maior parte da 

população do Brasil e também de Pedro Leopoldo, é importante tratá-lo de maneira 

distinta devido à especificidade dos problemas que o afetam, às elevadas taxas 

de morbidade e mortalidade nesse grupo — inclusive por problemas que poderiam 

ser prevenidos — e à demanda efetiva que apresenta junto aos serviços de saúde. 

A área da saúde da mulher e da criança envolve ações desenvolvidas na atenção 

primária à saúde, secundária e terciária. No contexto da atenção primária, a saúde 

da mulher e da criança compreende, entre outras coisas, as seguintes estratégias: 

(1) atendimento pré-natal e assistência ao parto, (2) planejamento familiar, (3) 

imunização, (4) tratamento precoce e adequado de doenças frequentes na 

infância, entre outros. No âmbito da atenção secundária e terciária da saúde da 

mulher e da criança, pode-se citar (1) atendimento ginecológico e urológico, (2) 

diagnóstico e tratamento de DSTs e aids; (3) assistência à gestação e ao parto de 

alto risco, (4) acompanhamento de crianças no primeiro ano de vida, entre outros. 

Em Pedro Leopoldo, os serviços da saúde da mulher e da criança são oferecidos 

especialmente por meio da Clínica de Saúde da Mulher e da Criança e do INDSH, 

que atuam de maneira integrada à atenção primária e terciária. Essa área de saúde 

(da mulher e da criança) abrange também políticas públicas específicas que 

incluem a prevenção e o enfrentamento da violência doméstica e sexual contra 

mulheres e crianças, acolhimento, notificação, defesa de direitos, entre outros. 

https://politicaspublicas.almg.gov.br/temas/saude_mulher_crianca/entenda/informacoes_gerais.html?tagNivel1=295&tagAtual=10196
https://politicaspublicas.almg.gov.br/temas/saude_mulher_crianca/entenda/informacoes_gerais.html?tagNivel1=295&tagAtual=10196
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3.5.5 Saúde da população de Lésbicas, Gays, Bissexuais e Transgêneros (LGBT) 

A Política Nacional de Saúde Integral de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e 

Transexuais (LGBT), instituída pela 2011, tem por objetivo promover a saúde integral 

LGBT eliminando a discriminação e o preconceito institucional, bem como 

contribuindo para a redução das desigualdades e a consolidação do SUS como 

sistema universal, integral e equitativo. A política tem sua marca no reconhecimento 

de que a discriminação por orientação sexual e por identidade de gênero incide na 

determinação social da saúde, no processo de sofrimento e adoecimento 

decorrente do preconceito e do estigma social a que está exposta a população de 

lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais. (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2017). 

 

3.5.6 Saúde da população negra (População Quilombola) 

A construção de equidade racial em saúde para a população negra é um 

compromisso firmado pelo SUS, que instituiu a Política Nacional de Saúde Integral 

para a População Negra, cuja marca é: “reconhecimento do racismo, das 

desigualdades étnico-raciais e do racismo institucional como determinantes sociais 

e condições de saúde, com vistas à promoção da equidade em saúde”. Instituída 

pelo Ministério da Saúde, a Política Nacional de Saúde Integral da População Negra 

(PNSIPN) surge como resultado do reconhecimento das iniquidades em saúde da 

população negra, da necessidade de priorizar a redução dos agravos que incidem 

desproporcionalmente, segundo as taxas de morbidade e mortalidade neste grupo 

populacional, e a partir da organização e reivindicação dos movimentos sociais. 

Em Pedro Leopoldo deve-se pensar, especialmente, no acesso às políticas de saúde 

da comunidade quilombola existente no município. O assunto “saúde de 

quilombolas” é extremamente novo e ainda há muito por debater e avançar neste 

caminho. Nessa linha, a literatura demonstra que ainda existe uma grande 

disparidade na atenção à saúde no brasil, e que é necessário o envolvimento social 

e profissional para alteração desta realidade.  
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3.5.7 Saúde do Adolescente 

A adolescência é uma etapa do desenvolvimento do ser humano marcada por 

profundas transformações biopsicossociais. Nas últimas décadas, a proporção de 

adolescentes aumentou consideravelmente em relação à população mundial, não 

sendo diferente em Pedro Leopoldo, conforme pode-se observar em pirâmide 

populacional já apresentada neste documento. 

As ações de saúde do adolescente visam a implantação e implementação de uma 

atenção integral à saúde de adolescentes e jovens na promoção, proteção e 

recuperação da saúde, com atendimento para adolescentes e jovens de ambos os 

sexos, de 10 a 24 anos. As ações devem levar em consideração o contexto histórico, 

social, cultural, econômico e político em que vivem, permeadas por práticas 

educativas em uma perspectiva participativa, emancipatória e voltadas para a 

equidade e cidadania. 

 

3.5.8 Saúde do Homem 

A Política Nacional de Atenção Integral da Saúde do Homem (PNAISH), instituída 

pela Portaria nº 1.944/GM, do Ministério da Saúde, de 27 de agosto de 2009, tem 

como diretriz promover ações de saúde que contribuam significativamente para a 

compreensão da realidade singular masculina nos seus diversos contextos 

socioculturais e político-econômicos, respeitando os diferentes níveis de 

desenvolvimento e organização dos sistemas locais de saúde e tipos de gestão de 

Estados e Municípios. 

Para atingir o seu objetivo geral de promover a melhoria das condições de saúde 

da população masculina adulta – 20 a 59 anos – a PNAISH é desenvolvida a partir 

de cinco (05) eixos temáticos: 

a) acesso e acolhimento: objetiva reorganizar as ações de saúde, através de 

uma proposta inclusiva, na qual os homens considerem os serviços de saúde 
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também como espaços masculinos e, por sua vez, os serviços reconheçam os 

homens como sujeitos que necessitam de cuidados; 

b) saúde sexual e reprodutiva: busca sensibilizar a população em geral para 

reconhecer os homens como sujeitos de direitos sexuais e reprodutivos, os 

envolvendo nas ações voltadas a esse fim e implementando estratégias para 

aproximá-los desta temática; 

c) paternidade e cuidado: objetiva sensibilizar a população em geral sobre os 

benefícios do envolvimento ativo dos homens com em todas as fases da 

gestação e nas ações de cuidado com seus(uas) filhos(as), destacando como 

esta participação pode trazer saúde, bem-estar e fortalecimento de vínculos 

saudáveis entre crianças, homens e suas(eus) parceiras(os); 

d) doenças prevalentes na população masculina: busca fortalecer a assistência 

básica no cuidado à saúde dos homens, facilitando e garantindo o acesso e 

a qualidade da atenção necessária ao enfrentamento dos fatores de risco 

das doenças e dos agravos à saúde; 

e) prevenção de violências e acidentes: visa propor e/ou desenvolver ações que 

chamem atenção para a grave e contundente relação entre a população 

masculina e as violências (em especial a violência urbana) e acidentes, 

sensibilizando a população em geral e os profissionais de saúde sobre o tema. 

 

3.5.9 Saúde do Idoso 

O envelhecimento da população pedroleopoldense vem acontecendo de forma 

acelerada, em ritmo superior ao de Minas Gerais e do Brasil, resultando na mudança 

do perfil demográfico e epidemiológico do município e gerando uma nova 

realidade no segmento da saúde. A transição demográfica brasileira, no entanto, 

tem ocorrido de forma tardia, mas, acelerada, com um aumento particularmente 

da população mais idosa, com elevada morbidade e incapacidade funcional nessa 

faixa etária.  
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Implantar ações e estratégias capazes de aumentar a independência e autonomia 

da população idosa significa melhorar a qualidade de vida dessa população. O 

aumento da expectativa de vida é resultado de uma melhoria das condições de 

vida em geral e particularmente da saúde com maior acesso a serviços de saúde 

preventivos e curativos, à tecnologia médica avançada, aos serviços de 

saneamento básico, escolaridade, entre outros determinantes. O conceito de saúde 

do idoso é abrangente e não se restringe à presença ou ausência de doença ou 

agravo e é estimado pelo nível de independência e autonomia individual. 

 

3.6.10 Saúde Mental 

A Lei Federal nº 10.216, de 6 de abril de 2001 dispõe sobre a proteção e os direitos 

das pessoas portadoras de transtornos mentais e redireciona o modelo assistencial 

em saúde mental. Conforme normativa é responsabilidade do Estado o 

desenvolvimento da política de saúde mental, a assistência e a promoção de ações 

de saúde aos portadores de transtornos mentais, com a devida participação da 

sociedade e da família, a qual será prestada em estabelecimento de saúde mental, 

assim entendidas as instituições ou unidades que ofereçam assistência em saúde aos 

portadores de transtornos mentais. 

A Portaria Ministerial nº 3.088, de 23 de dezembro de 2011 instituiu a Rede de Atenção 

Psicossocial para pessoas com sofrimento ou transtorno mental e com necessidades 

decorrentes do uso de crack, álcool e outras drogas, no âmbito do Sistema Único de 

Saúde (SUS) e, entre outras providências, estabeleceu que o apoio à 

implementação, financiamento, monitoramento e avaliação da Rede de Atenção 

Psicossocial é tripartite. 

No âmbito estadual, a Resolução SES/MG Nº 5.461, de 19 de outubro de 2016, instituiu 

a Política Estadual de Saúde Mental, Álcool e Outras Drogas (PESMAOD), 

estabelecendo a regulamentação da sua implantação e operacionalização e as 

diretrizes e normas para a organização da Rede de Atenção Psicossocial (RAPS), no 

estado de Minas Gerais. Entre alguns pontos da PESMAOD, em observância aos 
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objetivos desse documento, deve-se ressaltar que a PESMAOD estabelece a 

garantia de recursos para implantação e participação no custeio dos pontos de 

atenção da Rede de Atenção Psicossocial (RAPS), sendo estes: CAPSi, CAPS I, CAPS 

II, CAPS III, CAPS AD, CAPS ADIII, Unidades de Acolhimento Adulto e Unidades de 

Acolhimento Infanto-Juvenil, Centros de Convivência e Serviços Residenciais 

Terapêuticos. 

Atualmente, existem em Pedro Leopoldo, um CAPS II (Livremente) em 

funcionamento e um serviços ambulatorial infanto-juvenil (Crer-ser). O CAPS II atende 

pessoas com transtornos mentais graves e persistentes, podendo também atender 

pessoas com necessidades decorrentes do uso de crack, álcool e outras drogas, 

conforme a organização da rede de saúde local, indicado para Municípios com 

população acima de setenta mil habitantes e o Cres-ser casos ambulatoriais de 

crianças e adolescentes com transtornos mentais. 

Entre as ações importantes necessárias a essa linha de cuidado deve-se citar: 

a) criação e intensificação de ações intersetoriais articuladas nos campos da 

educação, esporte, desenvolvimento social, cultura e das medidas sócio 

educativas, prioritariamente em parceria com a coordenação estadual de 

saúde da criança e do adolescente e de saúde mental; 

b) mobilização junto ao MS e SES/MG para a habilitação do CAPSi combinada a 

arranjos de gestão capazes de possibilitar o incremento das equipes e 

estrutura do Livremente/Crer-ser; 

c) aumento e qualificação das ações de matriciamento da saúde mental 

(capacitação dos profissionais da atenção primária); 

d) que sejam de destinados recursos estaduais e federais para compor o 

financiamento tripartite da Rede de Atenção Psicossocial.  
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A Unidade II do PMS 2018-2021 de Pedro Leopoldo 

apresenta aspectos da gestão e planejamento. 

Dividida em duas seções, o objetivo dessa unidade é 

compartilhar questões relacionadas ao processo de 

gestão em saúde. 
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1 ASPECTOS DA GESTÃO EM SAÚDE 

 

A seção I da segunda unidade desse PMS realiza abordagens acerca de elementos 

importantes do planejamento e gestão em saúde. As discussões aqui estabelecidas 

cumprem com as exigências legais previstas para um Plano de Saúde, além de 

alinhar contextos e dimensões importantes do processo de gestão em saúde. 

O capítulo foi subdividido em cinco itens, a saber: 

a) Cenários a serem considerados para a execução do PMS 2018-2021; 

b) Instrumentos de Planejamento e Gestão do SUS/PL; 

c) Análise econômico-financeira; 

d) Aspectos de participação social; 

e) Cooperação Intermunicipal em Saúde e 

f) Comunicação em Saúde. 

 

1.1 Cenários a serem considerados para a execução do PMS 2018-2021 

Para implementar com responsabilidade o PMS 2018-2021, sobretudo em um 

contexto de crise política e econômica, é fundamental considerar as diversas 

variáveis que podem impactar o seu êxito. Conforme Tadeu e Silva (2013, p. 1): 

A necessidade de se conhecer as causas do nível de incerteza que cerca 

diversos aspectos da vida e o desejo de controlá-las têm sido temas centrais 

das relações do homem com a natureza e seus eventos futuros. Sob um 

ambiente de incerteza, frequentemente, torna-se necessária a tomada de 

decisões enquadradas em circunstâncias sobre as quais se tem pouco 

conhecimento acerca das consequências futuras, o que torna interessante a 

elaboração de uma perspectiva dos possíveis efeitos que redundarão dessas 

decisões. 

A criação de estratégias para a execução das propostas e diretrizes do PMS 2018-

2021 demanda que a SMS/PL e os tomadores de decisão reconheçam a 

imprevisibilidade do futuro e trabalhem com a possibilidade de rupturas e 

descontinuidades, tanto no ambiente do SUS quanto no próprio escopo de 
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atividades do SUS/PL. É importante ressaltar que “cenários não são previsões de 

futuro, mas a articulação de possibilidades futuras para o ambiente de negócios que 

sejam críveis e internamente consistentes (...)”. (TADEU; SILVA, 2013, p. 2).  

Um cenário é um estudo prospectivo acerca do futuro aliado à organização 

das informações obtidas, de modo a oferecer um conjunto de informações 

coerente, sistemático, compreensível e plausível, com o objetivo de descrever 

um determinado evento e oferecer instrução e suporte à tomada de 

decisões”. (TADEU E SILVA, 2013, p. 2). 

O planejamento de cenários é uma ferramenta de extrema utilidade para gestores, 

inclusive de saúde, pois quanto maior o conhecimento dos cenários idealizados mais 

decisões assertivas poderão ser tomadas. A construção de cenários deve considerar 

linhas de força e incertezas que afetam o desenvolvimento futuro. 

Para a construção de cenários de saúde em Pedro Leopoldo foram considerados 

quatro variáveis, a saber: 

a) integração das Redes de Atenção em Saúde (RAS): no campo da saúde, mais 

que abrir novos serviços, a intenção é atuar em uma lógica de rede de 

atenção, ou seja, planejar o sistema para dispor do serviço certo, no lugar 

certo e no volume certo. A integração das RAS é uma variável sobre a qual o 

município de Pedro Leopoldo possui relativa governabilidade, considerando a 

necessidade de elevado comprometimento do Ministério da Saúde (MS) e 

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES/MG) na conformação de 

algumas redes. Avançar na integração das redes, seja no âmbito local ou 

regional, é passo fundamental para a organização do sistema de saúde de 

Pedro Leopoldo, gerando impactos direto na saúde do pedroleopoldense; 

b) disponibilidade, volume e regularidade de recursos SUS no âmbito estadual e 

federal: é uma variável sobre a qual a SMS/PL possui pouco controle, mas que 

deve ser considerada, pois possui forte impacto no funcionamento do sistema 

de saúde do município. Envolve além da situação macroeconômica, a 

predisposição técnica e política dos gestores federal e estadual para com o 

SUS municipal; 

c) disponibilidade, volume e regularidade de recursos SUS Municipal: envolve a 

situação econômica do município e a predisposição técnica e política dos 
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gestores do Tesouro Municipal em apoiar as ações de saúde no município. 

Depende ainda do disponibilidade e evolução da Receita Corrente Líquida 

(RCL) do município; 

d) retaguarda administrativa da área meio da Gestão Municipal: envolve a 

liderança e capacidade de articulação da SMS com as ‘áreas meio’ da 

Prefeitura Municipal, especialmente: Licitação e Contratos, Fazenda, Recursos 

Humanos, Obras e Serviços Públicos. Para que o sistema de saúde do 

município se organize, promovendo inovações e empreendendo soluções 

que assegurem maior resolutividade e eficiência é fundamental acelerar o 

tempo de resposta dessas áreas, assim como a qualidade dos serviços de 

apoio. 

Com base nas quatro variáveis anteriormente citadas foram traçados cinco 

principais cenários possíveis, considerando o relacionamento de cada variável 

com seu pior ou melhor desfecho. (FIG. 18). 

 
Figura 18 – Cenários possíveis para o PMS 2018-2021 

Fonte: SMS, 2017 

Os cenários desenhados para os próximos quatro anos foram: 
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a) Cenário 1 - Saúde caótica e insustentável: até mesmo a manutenção dos 

serviços básicos de saúde fica comprometida. As demandas aumentam, a 

fragmentação do sistema de saúde gera mais fluxos isolados e a baixa 

disponibilidade de recursos, especialmente financeiros, aliado à morosidade 

das áreas meio da Prefeitura, desencadeia a completa desorganização dos 

serviços; 

b) Cenário 2 – Saúde Fragmentada e Onerosa: Apesar dos investimentos do 

município, torna-se cada vez mais complicado manter os serviços e ações de 

saúde. O desperdício de oportunidades prevalece e os resultados não são 

satisfatórios. Os usuários, cada vez mais exigentes, reduzem a percepção de 

valor na medida em que as respostas almejadas não são alcançadas. A 

ausência do(s) ente federal e(ou) estadual no co-financiamento das políticas 

dificulta o funcionamento adequado do sistema; 

c) Cenário 3 – Saúde Fragmentada e sem Percepção de Valor: apesar de um 

nível de investimento médio à alto por parte do município, a falta de 

protagonismo da SMS em liderar a organização do sistema de saúde e 

promover a integração das redes compromete a percepção de valor por 

parte dos usuários; 

d) Cenário 4 – Serviços eficientes, eficazes e com oportunidades de melhoria: o 

município, em conjunto com os demais municípios da Região de Saúde de 

Vespasiano e da Região Ampliada Centro, juntamente com o Estado e com 

a União, avançam em seu papel de organizadores do SUS e as redes 

caminham para a integração, mas ainda existem oportunidades que 

comprometem um melhor resultado. Os recursos ainda são limitados e o 

serviços de saúde demandam uma melhor organização; 

e) Cenário 5 - Serviços Eficientes, Eficazes e Efetivos: estes conceitos, sempre 

complexos, podem ser entendidos da seguinte forma: executar serviços e 

ações de saúde no prazo e custo esperados (eficiência), entregando o 

resultado esperado (efetividade) e gerando o impacto ou a mudança 

desejada (efetivo). Neste cenário, a combinação favorável de fatores (ainda 

que a dimensão ‘Disponibilidade e regularidade de recursos SUS no âmbito 

estadual e federal’ seja pouco governável), possibilita que não só exista um 
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sistema de saúde menos oneroso e mais equânime, mas também o 

funcionamento de uma rede resolutiva de atenção à saúde. 

A apresentação de cenários distintos permite, portanto, que se discuta objetivos e 

metas específicas, assim como se elenque a “prioridade da prioridade”. É um 

conceito de gestão que possibilita contratos mais assertivos e transparentes, que 

considera as incertezas do sistema. Os cenários ora apresentados serão resgatados 

na terceira unidade desse PMS. 

 

1.2 Instrumentos de Planejamento e Gestão do SUS/PL 

Os instrumentos para o planejamento no SUS são o Plano de Saúde, as 

Programações Anuais e o Relatório de Gestão. Esses instrumentos interligam-se 

sequencialmente, compondo um processo cíclico de planejamento para 

operacionalização integrada, solidária e sistêmica do SUS. Combinado aos 

instrumentos para o planejamento no SUS a SMS/PL, compõe ainda esse item a 

apresentação do desenho operacionais das redes prioritárias, que ilustra, em 

alguma medida, o planejamento estratégico da atual gestão. 

 

1.2.1 Os instrumentos de planejamento do SUS 

O planejamento é uma função estratégica de gestão assegurada pela Constituição 

Federal de 1988 e regulamentado pela Portaria GM/MS nº 2.135, de 25 de Setembro 

de 2013 que estabelece diretrizes para o processo de planejamento no âmbito do 

Sistema Único de Saúde (SUS). Os instrumentos básicos de planejamento em saúde 

são: Plano Municipal de Saúde (PMS), Programação Anual de Saúde (PAS) e 

Relatório Anual de Gestão (RAG). 

O Plano de Saúde expressa as políticas e os compromissos assumidos na gestão de 

saúde. O seu conteúdo reflete as necessidades de saúde da população e os 

componentes de promoção, proteção, recuperação e reabilitação em saúde 
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(assistência, vigilância em saúde - epidemiológica, sanitária e ambiental e 

assistência farmacêutica). Com a elaboração do Plano de Saúde se define as 

diretrizes, objetivos e metas. Deve ser elaborado no primeiro ano de governo e tem 

uma duração de quatro anos. 

A Programação Anual de Saúde (PAS) é o instrumento que operacionaliza as 

intenções expressas no Plano de Saúde. É onde são detalhadas as ações e serviços, 

as metas anuais, os indicadores e os recursos orçamentários que operacionalizam o 

Plano naquele ano específico. Na Programação Anual do Plano de Saúde é definida 

a totalidade das ações e serviços de saúde, nos seus componentes de gestão e de 

atenção à saúde, neste último incluída a promoção, proteção, recuperação e 

reabilitação em saúde. A PAS serve de referência para a elaboração do Relatório 

Anual de Gestão (RAG). 

É Relatório Anual de Gestão (RAG) é o instrumento que apresenta os resultados 

alcançados com a execução da Programação Anual de Saúde, apurados com 

base no conjunto de ações, metas e indicadores desta, e orienta eventuais 

redirecionamentos que se fizerem necessários ao Plano de Saúde e às 

Programações seguintes. Deve ser elaborado anualmente. (FIG. 19 e 20). 
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Figura 19 – Sobre os instrumentos de Gestão e Planejamento do SUS 

Fonte: Desconhecida. 

 

 

  
Figura 20 – Sobre a articulação dos instrumentos de Gestão e Planejamento do SUS 

Fonte: Coordenação PlanejaSUS, 2009. 
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Além do instrumentos básicos de planejamento em saúde - Plano Municipal de 

Saúde (PMS), Programação Anual de Saúde (PAS) e Relatório Anual de Gestão 

(RAG) – deve-se ressaltar também a existência do Relatório Detalhado do 

Quadrimestre Anterior (RDQA). O Relatório Detalhado do Quadrimestre Anterior é um 

instrumento de monitoramento e acompanhamento da execução da PAS e deve 

ser apresentado pelo gestor do SUS a cada quatro meses. 

 

1.2.2 O Planejamento Estratégico da Gestão 2017-2020 

Considerando (1) os cenários possíveis para a execução do PMS 2018-2021, (2) as 

grandes diretrizes do Sistema Único de Saúde (SUS), (3) a necessidade de organizar 

o sistema de saúde de Pedro Leopoldo, (4) as discussões estabelecidas em 

Conferência Municipal de Saúde, a atual gestão municipal trabalhou na construção 

de uma proposta de Redes Prioritárias de Atenção à Saúde. 

Numa rede, conforme entende Castells (2000), o espaço dos fluxos está 

constituído por alguns lugares intercambiadores que desempenham o papel 

coordenador para a perfeita interação de todos os elementos integrados na 

rede e que são os centros de comunicação, e por outros lugares onde se 

localizam funções estrategicamente importantes que constroem uma série de 

atividades em torno da função-chave da rede e que são os nós da rede. A 

estrutura operacional das RASs compõe-se de cinco componentes: o centro 

de comunicação, a APS; os pontos de atenção à saúde secundários e 

terciários; os sistemas de apoio (sistema de apoio diagnóstico e terapêutico, 

sistema de assistência farmacêutica e sistema de informação em saúde); os 

sistemas logísticos (cartão de identificação das pessoas usuárias, prontuário 

clínico, sistemas de acesso regulado à atenção e sistemas de transporte em 

saúde); e o sistema de governança. Os três primeiros correspondem aos nós 

das redes e, o quarto, às ligações que comunicam os diferentes nós. 

A estrutura operacional da Redes de Atenção à Saúde de Pedro Leopoldo, uma 

apropriação do modelo sugerido por Mendes (2011) representa como se dará o 

processo de interação das redes prioritárias e os sistemas complementares. No caso 

de Pedro Leopoldo, a estrutura operacional das RAS compõe-se de cinco 

componentes: o centro de comunicação, no caso a atenção primária à saúde; os 

pontos de atenção à saúde secundários; os sistemas de apoio; os sistemas logísticos 

e a vigilância em saúde. Todo o sistema e suas ligações devem estar fundamentados 



85 

por ações que promovam segurança jurídica e administrativa aos processos. (FIG. 

21). 

 
 

Figura 21 – Estrutura Operacional da Redes de Atenção à Saúde de Pedro Leopoldo 

Fonte: SMS, 2017 

 

1.3 Análise econômico-financeira 

O financiamento do Sistema Único de Saúde (SUS), conforme determina a 

Constituição Federal de 1988, é realizado pelas três esferas do governo: federal, 

estadual e municipal. As receitas destinadas à execução das ações e serviços 

públicos de saúde são movimentadas pelo Fundo Municipal de Saúde (FMS), 

unidade gestora e orçamentária destes recursos. 

Conforme Lei Complementar nº 141/2012, os municípios devem investir em saúde o 

mínimo de 15% da receita corrente bruta. A efetivação deste investimento é fator 

essencial para o recebimento dos recursos federais. 

 O Estado de Minas Gerais, infelizmente, não tem participado significativamente na 

cobertura dos gastos com saúde em Pedro Leopoldo, com constantes ausências e 

atrasos de repasses. A parcela repassada pela União é regular, todavia, o valor 

repassado, sobretudo quando considerado que a maior parte do que é arrecadado 
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encontra-se concentrado nesse ente, não atende as necessidades e demandas do 

município nas ações e serviços de saúde. A consequência disso é a aplicação de 

recursos municipais em volumes superiores aos 15% exigidos pela lei, conforme 

tabela e gráficos a seguir. (TAB. 14, FIG. 22 e 23). 

 

Tabela 14 - Valores aportados para o SUS por esfera de gestão 

Esferas 2013 2014 2015 2016 Até 3° 

Bimestre de 

2017 

Federal 9.960.277,57 10.955.860,34 10.070.647,26 11.627.580,86 4.914.685,14 

Estadual 2.493.367,44 1.070.839,45 2.080.035,30 1.864.041,90 648.828,91 

Municipal 24.237.976,64 26.874.125,95 30.330.018,55 30.176.037,04 14.412.930,66 

Total 36.691.621,65 38.900.825,74 42.480.701,11 43.667.659,80 19.976.444,71 

Fonte: SIOPS, 2017 

 

 

 
 

Figura 22 – Percentual de recursos aportados para o SUS em Pedro Leopoldo, por esfera de gestão 

Fonte: SIOPS, 2017 
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Figura 23 - Percentual de aplicação municipal em Saúde em Pedro Leopoldo, MG, na série histórica 

de 2013 ao 3° bimestre de 2017. 

Fonte: SIOPS, 2017 

 

1.4 Aspectos da participação e controle social  

Ao longo dos anos, a participação da sociedade no setor Saúde passou por 

processos de mudanças complexos, que resultaram em um sistema de controle 

social cada vez mais qualificado, deliberativo, independente e representativo. A 

democratização das políticas de saúde é exemplo de um dos avanços viabilizados 

pela existência do controle social. 

A Lei Federal nº 8.142, de 28 de novembro de 1990, publicada após a criação do 

Sistema Único de Saúde (SUS) pela Lei nº 8.080, dispõe sobre a participação da 

comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde, oficializando, em cada esfera 

de governo, duas instâncias colegiadas: a Conferência de Saúde e o Conselho de 

Saúde. Os conselhos de saúde e as conferências de saúde são, portanto, os 

principais espaços para o exercício da participação e do controle social na 

implantação e na implementação das políticas de saúde em todas as esferas de 

governo 
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O Conselho Municipal de Saúde de Pedro Leopoldo (CMS/PL) foi criado pela Lei 

Municipal nº 2.156/1996. O CMS tem como principais objetivos definir as prioridades 

de saúde; acompanhar o Fundo Municipal de Saúde e atuar na avaliação, 

acompanhamento e controle da execução da Política Municipal de Saúde.  

Ressalta-se a atuação dos CMS/PL como órgão deliberativo, tanto no que diz 

respeito ao planejamento quanto à execução das ações do SUS. O CMS/PL é 

instância de fundamental importância no dimensionamento das dificuldades e 

possibilidades de efetivação das políticas de saúde municipais. Nesse sentido, é 

oportuno desencadear processos de educação permanente para o controle social 

no SUS que possibilitará a esse atores a melhor compreensão da estrutura e 

funcionamento do SUS. 

 

1.5 Cooperação Intermunicipal em Saúde  

A superação ou mitigação das desigualdades regionais exige das prefeituras 

municipais a criação de mecanismos de coordenação e de fomento à cooperação 

intergovernamental. Sob esse aspecto, no campo da saúde, o município de Pedro 

Leopoldo participa de dois consórcios, ambos Públicos de Direito Público: o 

Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região do Calcário (CIS REC)18 e o Consórcio 

Intermunicipal Aliança para a Saúde (CIAS), este último, que deveria gerenciar o 

Serviço Móvel de Atendimento de Urgência (SAMU) na região ampliada Centro, em 

conhecida dificuldade financeira e de gestão. 

Além da questão consorcial, a cooperação intermunicipal passa também pela 

articulação dos atores e as territorialidades do SUS: CIR, CIRA e as Unidades Regionais 

de Saúde, no caso a SRS-BH. O processo de consolidação das redes de atenção à 

saúde demanda o fortalecendo desses canais.  

  

                                                
18 Consórcio voltado à prestação de serviços de média complexidade ambulatorial. 
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1.6 Comunicação em Saúde  

A comunicação é uma das engrenagens mais importantes dentro de uma 

mecânica organizacional. Ela estabelece a imagem e a relação da instituição com 

seus públicos. Esta importância se torna ainda mais latente quando falamos em 

saúde. 

A comunicação em saúde é o estudo e o uso de métodos para informar e influenciar 

as decisões individuais e coletivas que melhoram a saúde. A eficácia dos programas 

de educação em saúde depende da correta comunicação da mensagem, da 

base científica da mesma e deve estar relacionada com a credibilidade da fonte e 

com o uso de canais familiares, para alcance do público alvo. 

A comunicação em saúde tem-se tornando uma ferramenta de promoção de 

saúde, pois tem a capacidade de aumentar o conhecimento e a consciência das 

questões, problemas e soluções de saúde; influenciar percepções, crenças, atitudes 

e normas sociais; demonstrar habilidades; mostrar os benefícios da mudança de 

comportamento; aumentar demandas de serviços de saúde; reforçar 

conhecimentos, atitudes e mudanças de comportamento; desmentir mitos e 

concepções erradas; defender questões de saúde ou grupos populacionais; superar 

barreiras e problemas sistêmicos. A mensagem pode ser formada de material 

impresso ou de recurso audiovisual e ser veiculada por vários meios: comunicação 

de massa (TV, rádio, revista, jornais, Internet, redes sociais, portal, blogs, sites 

especializados), meios ligados à cultura popular (atividades lúdicas, palestras, 

convenções) e através das relações interpessoais. 

Um material bem escrito ou uma informação de fácil entendimento melhora o 

conhecimento e a satisfação do paciente e usuário do sistema de saúde pública; 

desenvolve suas atitudes e habilidades, facilita-lhes a autonomia, promove sua 

adesão, torna-os capazes de entender como as próprias ações influenciam seu 

padrão de saúde, favorece sua tomada de decisão. É, portanto, uma forma de 

promover saúde.  
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A Comunicação em Saúde sugere ainda o fortalecimento da imagem do Sistema 

Único de Saúde como alternativa pública de atenção à saúde, bem como o uso de 

novas tecnologias no sentido da formação do cidadão e do profissional de saúde 

para o exercício da cidadania, ou com vistas a diagnosticar situações de saúde e 

doença, e desenvolver ações com objetivo de promoção à saúde com a promoção 

da qualidade de vida. A comunicação tem, portanto, papel fundamental na 

consolidação de mudanças do modelo de atenção à saúde e, por consequência, 

na consolidação do SUS. 
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2 GESTÃO DO TRABALHO E DA EDUCAÇÃO EM SAÚDE 

 

A Gestão do Trabalho e da Educação em Saúde visam valorizar e fortalecer o 

trabalho e trabalhador do SUS, considerando a importância que estes têm no 

correto funcionamento desse Sistema que não é formado por apenas por 

protocolos, resoluções e trâmites, mas, principalmente, por pessoas e para pessoas. 

Esse item discorre, mesmo que sumariamente, por duas discussões fundamentais ao 

SUS/PL, sejam elas; a gestão do trabalho e a educação em saúde 

 

2.1 Aspectos de Gestão do Trabalho 

A Gestão do Trabalho em Saúde trata das relações de trabalho a partir de uma 

concepção na qual a participação do trabalhador é fundamental para a 

efetividade e eficiência do Sistema Único de Saúde. Assim sendo, o trabalhador não 

é considerado apenas como aquele que executa tarefas de forma mecânica e 

repetitiva, e sim aquele que com sua capacidade produtiva, seu intelecto e 

aptidões diversas faz com que o SUS se torne uma realidade possível e acessível a 

toda população. 

Pensar em Gestão do Trabalho é pensar na logística que deve ser utilizada para um 

planejamento e execução eficientes da atividade a ser desenvolvida, para que os 

custos e o tempo sejam empregados de forma efetiva. 

 

2.2 Aspectos da Educação em Saúde 

A Educação em Saúde é um conceito amplo, que abarca desde a capacitação 

técnica do profissional até o seu desenvolvimento enquanto parte fundamental de 

um sistema vivo e em constante evolução. O cerne está na qualificação dos recursos 
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humanos para a gestão do trabalho, focando no aprendizado, valorização e 

modernização do profissional que atua no SUS. 

O desenvolvimento de sistemas de informação e a organização de ações e serviços 

essenciais pressupõe ações capazes de influir nas capacidades individuais e 

coletivas dos profissionais. Tais ações, que tem como finalidade contribuir para a 

melhoria da qualidade de vida da população assistida, deve ser viabilizada por 

meio de cursos, treinamentos e outras ações educativas. 

A Educação em Saúde é, portanto, uma ferramenta de transformação que busca 

influenciar positivamente as ações e comprometimento dos profissionais do SUS, 

fomentando seu lado crítico e criativo, democratizando o saber ao reconhecer o 

contexto dos indivíduos que formam o elemento humano da política pública de 

saúde. 
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A Unidade III do PMS 2018-2021 de Pedro Leopoldo 

apresenta as diretrizes, objetivos, metas e a forma 

como ocorrerá o processo de monitoramento e 

avaliação do plano. Dividida em três seções, o 

objetivo dessa unidade é compartilhar os caminhos 

definidos e aprovados em Conferência Municipal de 

Saúde para o SUS de Pedro Leopoldo. 
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1 DEFINIÇÃO DAS DIRETRIZES, OBJETIVOS, METAS E INDICADORES 

 

As propostas definidas em Conferência Municipal de Saúde foram assumidas, do 

ponto de vista metodológico, como diretrizes do Plano Municipal de Saúde 

2018/2021, as quais foram desdobradas em objetivos e metas. É neste contexto que 

se localiza a seção 1 da Unidade III do PMS 2018-2021 de Pedro Leopoldo. 

Essa seção esmiúça as diretrizes, objetivos e metas do PMS 2018-2021 de Pedro 

Leopoldo. Fundamentada nas definições da Conferência Municipal de Saúde, o 

capítulo detalha ainda os limites e possibilidades relacionados às propostas obtidas 

durante esse processo, de acordo com os possíveis cenários futuros no município. 

Deve-se pontuar, ainda na parte inicial dessa seção, a importância de que o 

planejamento da saúde seja feito de forma integrada, seja do ponto de vista da 

conexão entre os segmentos do SUS (Usuário, Trabalhador e Gestor), seja sob o ponto 

de vista dos entes federativos (União, Estado e Município) ou sob o ponto de vista 

regional (municípios da região de saúde). No caso do PMS 2018-2021, ainda que não 

tenha ocorrido coordenação formal por parte do Estado de Minas Gerais em 

relação às propostas de políticas regionais para o próximo quadriênio, foi realizado 

um esforço por parte dos participantes da Conferência em relação à essa dinâmica. 

 

1.1 As Diretrizes da Conferência Municipal de Saúde de Pedro Leopoldo 

As diretrizes do PMS 2018-2021 de Pedro Leopoldo, estabelecida pela Conferência 

Municipal de Saúde, expressam as linhas de ação a serem seguidas e orientam a 

formulação da política de saúde, que se concretizam no momento que os objetivos 

são alcançados. Divididas em seis eixos de ação, as diretrizes representam uma 

pactuação dos atores do SUS (usuários, trabalhadores e gestores) em relação às 

ações no âmbito municipal. A seguir apresentam-se as definições e escopo de 

ações de cada eixo temático. 
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1.1.1 Atenção Primária: Saúde da Família e Comunidade 

A Atenção Primária, de acordo com a definição da Política Nacional de Atenção 

Básica (PNAB), é o conjunto de ações de saúde individuais, familiares e coletivas que 

envolvem promoção, prevenção, proteção, diagnóstico, tratamento, reabilitação, 

redução de danos, cuidados paliativos e vigilância em saúde, desenvolvida por 

meio de práticas de cuidado integrado e gestão qualificada, realizada com equipe 

multiprofissional e dirigida à população em território definido, sobre as quais as 

equipes assumem responsabilidade sanitária. A política de Atenção Primária à 

Saúde contribui para o fortalecimento das redes de atenção nos diferentes ciclos de 

vida e em diferentes temáticas, com ênfase nas áreas e populações de maior 

vulnerabilidade. 

O eixo tem como foco: ações de promoção da saúde, prevenção de doenças e 

reabilitação, com o intuito de alcançar a integralidade do cuidado, Estratégia de 

Saúde da Família (ESF); Agentes Comunitários de Saúde (ACS); Unidades Básicas de 

Saúde (UBS), Ações de saúde na escola e saúde bucal. Para o próximo quadriênio, 

serão priorizados o fortalecimento da Rede de Saúde Mental e a Atenção Integral à 

Saúde da Pessoa Idosa e dos portadores de doenças crônicas, com estímulo ao 

envelhecimento ativo, prática de exercícios físicos, alimentação saudável e controle 

do tabagismo. No âmbito da atenção à saúde bucal, os esforços se concentrarão 

na qualificação do processo de trabalho das equipes, na implantação das linhas de 

cuidado e no atendimento com maior resolutividade da saúde bucal na atenção 

primária. 

 

1.1.2 Promoção e Vigilância em Saúde 

A Vigilância em Saúde tem o propósito de identificar agravos, riscos e determinantes, 

e fazer intervenções, no sentido de proteger, prevenir e promover a saúde da 

população. Trata-se de uma área responsável por todas as ações de prevenção e 

controle de doenças transmissíveis de relevância nacional, como aids, dengue, 

malária, hepatites virais, doenças imunopreveníveis, leishmaniose, hanseníase e 
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tuberculose e do Programa Nacional de Imunizações (PNI); investigação de surtos 

de doenças; gestão de sistemas de informação de mortalidade, agravos de 

notificação obrigatória e nascidos vivos, realização de inquéritos de fatores de risco, 

coordenação de doenças e agravos não-transmissíveis e análise de situação de 

saúde, incluindo investigações e inquéritos sobre fatores de risco de doenças não 

transmissíveis, entre outras ações. 

As metas e ações extraídas da conferência municipal de saúde demonstram as 

diversas necessidades identificadas pelos gestores, usuários e trabalhadores para 

viabilizar a garantia desses princípios e propósitos. As propostas visam intervenções 

individuais, coletivas e ambientais que causem impacto nos determinantes sociais 

da saúde. O eixo inclui ações e serviços de vigilância sanitária, vigilância 

epidemiológica, vigilância ambiental e saúde do trabalhador. É aqui que foram 

discutidos temas como: arboviroses (dengue, zika, chikungunya), vigilância sanitária 

de estabelecimentos; campanhas vacinais; saúde do trabalhador e meio ambiente. 

 

1.1.3 Atenção Especializada e Serviços Contratados 

A Atenção Especializada em Saúde compreende os processos de elaboração e 

execução da rede de atenção especializada ambulatorial e temática em saúde. 

Entre as quais podem-se citar saúde mental, álcool e outras drogas; saúde da pessoa 

idosa, do homem, da mulher e da criança; atenção às pessoas com doenças 

crônicas, incluindo a rede de atenção à pessoa com doença crônica; e prevenção 

e controle do câncer. Contempla a 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 

Especializada. Nesse sentido, trata-se da ampliação do acesso à atenção 

especializada com a implantação de novos serviços territorializados, garantindo a 

integralidade do cuidado, coordenado pela atenção primária (APS), por meio, 

tanto da oferta de consultas especializadas, exames complementares e 

procedimentos ambulatoriais, utilizando fluxos compatíveis, quanto da oferta do 
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suporte técnico pedagógico às equipes da rede básica, para garantir a 

resolutividade do cuidado no território sanitário. O eixo tem como foco a discussão 

de estratégias para realização de exames e consultas especializadas, fisioterapia e 

reabilitação; serviços laboratoriais em rede própria e serviços contratados em 

complementação a administração direta do SUS municipal. 

 

1.1.4 Urgência, Emergência e Atendimento Hospitalar 

Compreende a regulação da assistência, a atenção hospitalar e a rede de 

urgências. O eixo compreende o atendimento de média e alta complexidade. Tem 

como diretriz o aprimoramento da rede de atenção às urgências, com expansão e 

adequação de Unidades de Pronto Atendimento (UPA) e do Serviço de 

Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), de prontos-socorros e centrais de 

regulação, articulada às outras redes de atenção. 

A regulação e a atenção hospitalar consistem na regulação de toda assistência, 

tanto ambulatorial especializada, como da atenção hospitalar, por meio de suas 

centrais de internação e de marcação de consultas, e da alta complexidade, 

buscando garantir e assegurar uma atenção de qualidade à população. O serviço 

de urgência, emergência e atendimento hospitalar permite a ampliação do acesso 

e acolhimento aos casos agudos demandados aos serviços de saúde em todos os 

pontos de atenção, contemplando a classificação de risco e intervenção 

adequada e necessária aos diferentes agravos, a garantia do atendimento às 

urgências clínicas, cirúrgicas, gineco-obstétricas, psiquiátricas, pediátricas e às 

relacionadas a causas externas (traumatismos, violências e acidentes). Os temas 

como: Hospital Municipal Francisco Gonçalves (HMFG); Maternidade - Instituto 

Nacional de Desenvolvimento Social e Humano (INDSH), transporte de urgência 

(SAMU) e a relação com hospitais de outros municípios formam o escopo desse eixo 

do PMS. 
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1.1.5 Gestão da Força de Trabalho e Educação Permanente em Saúde 

As políticas relativas à formação, ao desenvolvimento profissional e à Educação 

Permanente dos trabalhadores do Sistema Único de Saúde (SUS) - tanto no nível 

superior como no nível técnico-profissional - são objeto de discussão desse eixo 

temático. Direciona para a contribuição à adequada formação, alocação, 

valorização e democratização dos trabalhadores do SUS. Compreende as 

estratégias de planejamento, acompanhamento e avaliação das ações de gestão 

da educação que promovem o fortalecimento da formação em saúde no SUS, por 

meio da articulação e integração com órgãos educacionais, entidades de classe e 

movimentos sociais. Tem como propósito a qualificação do modelo de gestão e 

instrumentos de relação intramunicipal, com centralidade na garantia do acesso, 

gestão participativa com foco em resultados. O eixo tem como escopo os 

trabalhadores do SUS/PL, sendo assim, temas como ações de capacitação e 

qualificação (educação permanente) e valorização do trabalhador fazem parte 

desse contexto. 

 

1.1.6 Direito à Saúde, Cidadania, Controle Social e Financiamento da Saúde 

A relevância desse eixo nasce pela defesa da saúde enquanto um direito social 

universal, assegurada mediante políticas econômicas, sociais, ambientais e outras 

que visem a prevenção e a eliminação do risco de doenças e outros agravos e ao 

acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e 

recuperação, sem quaisquer discriminações. O Controle Social é um dos princípios 

organizativos do SUS e essencial nesse intuito. A participação popular na gestão do 

SUS e na elaboração de políticas públicas de saúde foi introduzida pela Lei 8.142 de 

28 de dezembro de 1990 e precisa ser constantemente fortalecido por meio do 

Conselho Municipal de Saúde e pelas Conferências Municipais de Saúde. 

Portanto, ampliar e promover a mobilização social e a unidade popular em defesa 

do Sistema Único de Saúde é o escopo desse eixo, com foco no controle social, por 

meio do Conselho Municipal de Saúde, a judicialização, o financiamento do SUS/PL, 
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o qual, conforme Lei Complementar N° 141/2012 de 13 de janeiro de 2012, tem 

obrigação de investir 15% de sua receita em saúde, contudo tem investido 

percentual superior, tendo em vista o cenário de crise econômica nacional, os 

atrasos em repasses dos outros entes federativos e o contexto do SUS no âmbito 

estadual e federal.  

 

1.2 Objetivos e metas  

Os objetivos expressam o que deve ser feito, refletindo as situações a serem alteradas 

pela implementação de estratégias e ações no território, permitindo a agregação 

de um conjunto de iniciativas gestoras de formulação coordenada. As metas 

expressam um compromisso para alcançar objetivos. Ao estabelecer metas, alguns 

fatores devem ser considerados: desempenhos anteriores (série histórica); 

compreensão do estágio de referência inicial, ou seja, da linha de base; 

factibilidade, levando-se em consideração a disponibilidade dos recursos 

necessários, das condicionantes políticas, econômicas e da capacidade 

organizacional. As metas municipais foram definidas no processo de elaboração do 

planejamento municipal, considerando a análise da situação de saúde do território. 

Nesse propósito, a Secretaria Municipal de Saúde de Pedro Leopoldo vem 

fomentando uma cultura de planejamento, tendo o Plano Municipal de Saúde (PMS) 

como o eixo central de uma gestão voltada para resultados e com participação 

popular. A partir da X Conferência Municipal de Saúde foi possível constituir 

propostas que se configuram como diretrizes para a política de saúde em Pedro 

Leopoldo. A política de saúde para o período de 2018 a 2021, preconizada no Plano 

Municipal de Saúde está constituída pelos seis eixos apresentados na seção anterior. 

Nos quadros a seguir são apresentadas as propostas/diretrizes por eixo advindas da 

X Conferência Municipal de Saúde de Pedro Leopoldo para cada um dos eixos 

temáticos, bem como os objetivos e metas a serem alcançados. É importante 

destacar que a categorização das metas em curto, médio e longo relaciona-se a 

temporalidade para execução. Desse modo, a categoria “curto” seria a execução 
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até o final do primeiro ano do plano, “médio” entre o segundo e terceiro ano e 

“longo” para o último ano do PMS 2018-2021. 

Quadro 1 - Atenção Primária: Saúde da Família e Comunidade 

Nº 

Propostas/Diretrizes da X Conferência 

Municipal de Saúde de Pedro 

Leopoldo 

Objetivo (s) Meta (s) 

1 

Ampliar o acesso ao NASF para todo 

o município e também a equipe de 

profissionais que compõe o NASF 

Aumentar os atendimentos 

da Equipe do NASF em 

todas as unidades básicas 

do município Médio 

 Ampliar o número de 

profissionais do NASF, 

procurando diversificar as 

especialidades 

2 

Ampliar a cobertura de ESF em Pedro 

Leopoldo, reconhecendo os 

indicadores assistenciais e 

epidemiológicos, e observando as 

conclusões de estudo técnico 

elaborado pela SMS em parceria 

com o CMS 

Garantir o acesso da 

população a ações de 

prevenção, promoção, 

tratamento e reabilitação 

no âmbito da Atenção 

Primária 
Longo 

 

Alcançar os territórios não 

cobertos no município 

3 

Readequar a distribuição da 

população adscrita por unidade de 

ESF de acordo com a legislação 

vigente 

Garantir que a equipe de 

ESF assista uma população 

preconizada na PNAB Médio 

 Realizar o cadastramento 

do SISAB para conhecer a 

população nos territórios 

4 

Completar os profissionais em falta 

nas equipes de ESF, com destaque 

para os ACS 

Atender aos critérios de 

equipe mínima definidos na 

PNAB 
Médio 

 
Legalização do cargo de 

ACS 

5 

Fortalecer a segurança dos 

profissionais e usuários das unidades 

de ESF 

Integrar ações com a 

Secretaria de Segurança 

Pública do município 
Curto 

Manter e ampliar as 

câmeras e sistemas de 

segurança nas unidades 

6 
Informatizar as unidades de ESF para 

a ativação do prontuário eletrônico 

Agilizar a transmissão de 

informações do SISAB para 

a base nacional do e-SUS 
Curto 

Iniciar a utilização do 

prontuário eletrônico nas 

unidades de ESF 

7 

Ampliar a capacidade de 

atendimento do ESF à população da 

zona rural com realização de 

mutirões 

Garantir atendimento em 

dias específicos para 

populações com 

dificuldade de 

Médio 
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Nº 

Propostas/Diretrizes da X Conferência 

Municipal de Saúde de Pedro 

Leopoldo 

Objetivo (s) Meta (s) 

deslocamento para a 

unidade de ESF 

Promover ações que 

integrem a população rural 

a unidade de ESF do 

território 

8 

Integrar a rede de atenção da 

pessoa com deficiência à atenção 

primária permitindo que a unidade 

de ESF seja a direcionadora para o 

cuidado especializado na APAE ou 

em outros serviços 

Efetivar a rede de cuidados 

a pessoa com deficiência 

Médio 

 
Apoiar as famílias com 

indivíduos portadores de 

deficiência na 

integralidade do cuidado 

9 

Ampliar as equipes de odontologia 

integradas à estratégia de saúde da 

família 

Garantir o acesso da 

população a ações de 

prevenção, promoção, 

tratamento e reabilitação 

no âmbito da Saúde Bucal 

Longo 

Alcançar os territórios não 

cobertos no município 

10 

Revisar os protocolos de regulação 

de exames para os médicos de ESF, 

objetivando a disponibilização de 

recursos necessários à maior 

resolutividade da atenção primária 

Definir diretrizes para 

garantir condutas afins e 

promover o uso racional 

dos recursos 
Médio 

 
Capacitar os profissionais 

para que possam utilizar um 

rol ampliado de exames 

que garantam melhor 

desfecho no diagnóstico 

Fonte: X Conferência Municipal de Saúde de Pedro Leopoldo, 2017 
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Quadro 2 - Promoção e Vigilância em Saúde 

Nº 

Propostas/Diretrizes da X Conferência 

Municipal de Saúde de Pedro 

Leopoldo 

Objetivo (s) Meta (s) 

1 

Promover a melhoria do 

gerenciamento de resíduos de 

acordo com a legislação vigente 

Mapear 

estabelecimentos de 

saúde que produzem 

resíduos 

Longo Fortalecer o papel dos 

fiscais sanitários 

municipais para atuarem 

no gerenciamento de 

resíduos 

2 

Criação de política pública 

municipal para diagnóstico e 

controle de Infecções sexualmente 

transmissíveis (IST's), agilizando os 

diagnósticos através de testes 

rápidos 

Promover o acesso aos 

exames e tratamento das 

IST’s nas unidades básicas 

Médio 
Capacitar os 

trabalhadores da saúde 

para aperfeiçoar a 

assistência aos 

portadores de IST’s 

3 

Garantir acesso da população às 

ações de imunização e intensificar 

ações de educação em saúde. 

Ampliar as salas de 

vacinação para todas as 

unidades de saúde 

Curto 
Promover campanhas 

que incentivem o 

cumprimento do 

calendário de 

imunização 

4 

Contratação de empresa 

especializada em serviços de 

controle de pragas urbanas, para 

dedetização dos estabelecimentos 

de saúde de forma regular. 

Mapear 

estabelecimentos de 

saúde sujeitos a 

proliferação de pragas 
Médio 

Implementar ações de 

controle de pragas nos 

estabelecimentos de 

saúde 

5 

Estabelecer programa de controle 

de animais: Castração e Instituição 

de posse responsável de animais. 

Implantar o serviço de 

castração na nova sede 

da vigilância sanitária 

Médio Promover campanhas 

educacionais para o 

cuidado adequado com 

os animais domésticos 

6 

Criação de calendário de ações 

voltadas para a saúde coletiva 

incluindo lazer e cultura visando 

reduzir agravos em distritos mais 

vulneráveis. 

Descentralizar ações de 

promoção da saúde 

para áreas distantes da 

região central do 

município Médio 

Promover ações de 

educação em saúde 

relacionados aos 

principais agravos que 
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Nº 

Propostas/Diretrizes da X Conferência 

Municipal de Saúde de Pedro 

Leopoldo 

Objetivo (s) Meta (s) 

acometem a população 

de Pedro Leopoldo 

7 

Fortalecer e reestruturar as ações de 

vigilância sanitária, bem como as 

vistorias periódicas aos 

estabelecimentos e atendimentos de 

denúncias. 

Mapear 

estabelecimentos de 

saúde para regularização 

dos alvarás sanitários 
Médio 

Fiscalizar os 

estabelecimentos de 

saúde objetos de 

denúncia 

8 
Garantir e fortalecer as ações de 

controle das arboviroses 

Realizar campanha de 

combate à dengue, zika, 

chikungunya e febre 

amarela 
Curto 

Intensificar campanhas 

educativas 

9 

Fortalecer a política de saúde do 

trabalhador garantindo também o 

monitoramento e prevenção de 

doenças relacionadas ao trabalho, 

conforme legislação vigente 

Ampliar o serviço de 

saúde do trabalhador 

para atendimento dos 

profissionais de saúde do 

município. Médio 

Capacitar as equipes de 

saúde para realizar 

notificações de agravos 

à saúde do trabalhador 

Fonte: X Conferência Municipal de Saúde de Pedro Leopoldo, 2017 

 

Quadro 3 - Atenção Especializada e Serviços Contratados 

Nº 
Diretriz da X Conferência Municipal 

de Saúde de Pedro Leopoldo 
Objetivo (s) Meta (s) 

1 

Implantar o Programa de Atenção 

Domiciliar (PAD) para atendimento 

de pacientes hospitalizados com 

intuito de desospitalizar, atendendo 

100% do município 

Proporcionar agilidade no 

processo de alta 

hospitalar 
Curto 

Ofertar cuidados em 

domicílio aos pacientes 

elegíveis 

2 

Manter uma política de atenção 

adequada e humanizada a 

gestante, puérpera e ao neonato 

com a implementação dos 

protocolos de referência e contra 

Descentralizar as ações 

da Clínica de Saúde da 

Mulher e da Criança 

integrando com a 

Atenção Primária e 

serviços especializados 

Curto 
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Nº 
Diretriz da X Conferência Municipal 

de Saúde de Pedro Leopoldo 
Objetivo (s) Meta (s) 

referência, com regulação da 

atenção 

Definir diretrizes em 

protocolos clínicos para 

garantir condutas 

humanizadas 

3 
Criar um CAPSi e estruturar as 

equipes de saúde mental 

Ampliar equipe de 

profissionais do Crer Ser 

Curto 
Definir fluxos em saúde 

mental na rede de saúde 

por meio do 

matriciamento 

4 

Aperfeiçoar os componentes de 

regulação, prontuário eletrônico, 

transporte sanitário e demais 

elementos que compõem o sistema 

logístico da saúde 

Garantir a informatização 

e ampliar os recursos de TI 

em todas as unidades 
Médio 

Promover a capacitação 

dos profissionais 

envolvidos nos serviços 

5 

Ampliar e aperfeiçoar serviços, 

cuidado e procedimentos vinculados 

à atenção especializada de baixa e 

média complexidade ambulatorial e 

hospitalar 

Revisar os protocolos de 

regulação de exames e 

consultas especializadas 

Médio Garantir a adequada 

realização dos fluxos de 

referência e contra 

referência 

6 

Implementar a saúde bucal, 

garantindo o acesso às 

especialidades e 

emergência/urgência odontológica 

Ampliar a equipe de 

profissionais da 

odontologia 

Longo 

Implantar protocolos 

assistenciais da 

odontologia que 

garantam o 

aprimoramento dos 

serviços de referência e 

contra referência 

7 

Ampliar e aperfeiçoar os serviços, 

cuidado e procedimento de 

fisioterapia e reabilitação na 

promoção da saúde e na atenção 

secundária 

Ampliar a equipe de 

profissionais de 

fisioterapia, 

fonoaudiologia e 

ortopedia 
Médio 

Implantar protocolos 

assistenciais dos serviços 

de reabilitação que 

garantam a melhoria do 

cuidado 

8 

Manter e melhorar os serviços de 

assistência aos pacientes que 

necessitam de hemodiálise 

garantindo o acesso 

Garantir a humanização 

no transporte de 

pacientes que realizam 

hemodiálise Curto 

Ampliar o número de 

pessoas que acessam o 

serviço 

9 

Fortalecer e efetivar as ações da 

saúde entre ESF e os pontos de 

atenção especializada, garantindo a 

Implantar protocolos 

assistenciais que 

garantam o 

Curto 
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Nº 
Diretriz da X Conferência Municipal 

de Saúde de Pedro Leopoldo 
Objetivo (s) Meta (s) 

adesão de toda a rede ao 

matriciamento 

aprimoramento dos 

serviços de referência e 

contra referência 

Integrar as equipes de 

saúde da Atenção 

Primária e Especializada 

10 

Melhorar a infraestrutura física e 

ambiental dos centros de 

especialidade, garantindo a sua 

manutenção, bem como os insumos 

e equipamentos necessários para 

atendimento à população 

Buscar definir protocolos 

para o uso racional de 

insumos e equipamentos 
Médio 

Realizar manutenção 

preventiva nas unidades e 

nos equipamentos 

11 

Manter disponível, de acordo com os 

parâmetros assistenciais, acesso aos 

serviços de apoio, imagem e 

diagnóstico especializados 

Revisar os protocolos de 

regulação de exames 

para apoio diagnóstico 

Curto 
Implantar comissão para 

avaliar novas tecnologias 

em saúde que possam ser 

incorporadas ao SUS 

municipal 

12 
Articular uma discussão intersetorial 

de uma política de álcool e drogas 

Realizar reuniões 

periódicas para 

integração com a 

Secretaria de 

Desenvolvimento Social, 

Educação e Cultura 
Curto 

Construir na rede de 

atenção à saúde um fluxo 

assistencial aos usuários 

de álcool e drogas 

13 

Institucionalizar a política de saúde 

da mulher e da criança como uma 

política pública / Institucionalizar a 

Escola da Gestante 

Construir legislação 

municipal 

institucionalizando a 

política de saúde da 

mulher e da criança Curto 

Construir legislação 

municipal 

institucionalizando a 

Escola da Gestante 

14 

Fortalecer as políticas públicas e 

implementar a rede de atenção 

especializada para as pessoas 

portadoras de deficiência 

Integrar a rede de 

atenção da pessoa com 

deficiência à atenção 

especializada na APAE ou 

em outros serviços 

próprios do município 

Médio 

Efetivar a rede de 

cuidados a pessoa com 

deficiência 

Fonte: X Conferência Municipal de Saúde de Pedro Leopoldo, 2017 
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Quadro 4 - Urgência, Emergência e Atendimento Hospitalar 

Nº 
Diretriz da X Conferência Municipal 

de Saúde de Pedro Leopoldo 
Objetivo (s) Meta (s) 

1 

Viabilizar serviços laboratoriais 24h 

para os serviços de urgência e 

emergência do hospital e implantar 

a coleta no PA da Lagoa 

Aprimorar o contrato com o 

prestador de serviço para 

diagnóstico laboratorial 
Médio 

Garantir a eficácia na 

fiscalização dos serviços 

prestados 

2 

Estender o tempo de funcionamento 

do CEM Lagoa, sete dias por semana 

por 12h com uma ambulância e 

ainda estender o serviço 

odontológico e farmacêutico, após 

readequação do quadro de RH 

Ampliar a equipe de 

profissionais do CEM Lagoa 

Longo Reorganizar os processos 

de trabalho da equipe, 

tendo em vista a 

ampliação do horário 

3 

Estender as avaliações (neurológicas, 

endocrinologia, urologia e imagem) 

no CEM da Lagoa, desafogando a 

região central e melhorando o 

atendimento para a população da 

região norte 

Ampliar a equipe de 

profissionais do CEM Lagoa 

Médio 
Garantir a efetividade dos 

serviços de referência e 

contra referência para 

melhorar a distribuição dos 

atendimentos 

4 

Implantar o Serviço de Atendimento 

Móvel de Urgência (SAMU), desde 

que assegurado o financiamento e 

habilitação do serviço pela União e 

Estado 

Ampliar a equipe de 

profissionais da rede de 

urgência e emergência Longo 

Capacitar profissionais 

5 

Avaliar e atualizar os protocolos 

clínicos utilizados no âmbito da rede 

urgência e emergência, adequando-

os nos casos necessários 

Reorganizar os processos 

de trabalho da equipe de 

saúde 

Médio Integrar as ações das 

equipes para 

aprimoramento dos fluxos 

assistenciais 

6 

Viabilizar feristas para suprir os 

funcionários nas unidades de 

urgência e emergência 

Ampliar a equipe de 

profissionais da rede de 

urgência e emergência 

Curto Organizar o calendário de 

férias dos profissionais para 

garantir funcionamento 

pleno ao longo do ano 

7 

Implementar efetiva educação 

continuada para todos os 

funcionários das unidades 

relacionadas: Hospital e PA Lagoa 

Capacitação e Educação 

permanente dos 

profissionais da rede de 

assistência hospitalar 
Médio 

Promover ações de 

valorização profissional 

8 

Propor segurança e portaria 24h das 

unidades relacionadas: Hospital e PA 

Lagoa 

Integrar ações com a 

Secretaria de Segurança 

Pública do município 

Médio 
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Nº 
Diretriz da X Conferência Municipal 

de Saúde de Pedro Leopoldo 
Objetivo (s) Meta (s) 

Manter e ampliar as 

câmeras e sistemas de 

segurança nas unidades 

9 

Pactuar demandas de 

urgência/emergência com outros 

municípios para os casos que não 

podem ser solucionados em Pedro 

Leopoldo 

Fortalecer a integração 

com municípios vizinhos por 

meio da CIR 
Curto 

Aprimorar as ações para 

garantir as transferências 

de pacientes 

Fonte: X Conferência Municipal de Saúde de Pedro Leopoldo, 2017 

 

Quadro 5 - Gestão da Força de Trabalho e Educação Permanente em Saúde 

Nº 
Diretriz da X Conferência Municipal 

de Saúde de Pedro Leopoldo 
Objetivo (s) Meta (s) 

1 

Elaborar um Plano de Acolhimento e 

Capacitação ao servidor recém-

empossado e construir e executar um 

Plano Municipal de Educação 

Permanente para o servidor público 

da saúde (entre os cursos: Práticas 

Integrativas e Complementares, 

Educação em Saúde nas Escolas, 

Atendimento Pré-hospitalar aos 

Socorristas do SUS/PL, entre outros) 

Executar a educação 

continuada da política de 

humanização, para 

melhorar o acolhimento e 

atenção aos usuários, em 

todas as instâncias de 

saúde 
Médio 

Implantação de cursos de 

capacitação para a todos 

os profissionais 

2 

Construir mecanismos/instrumentos 

que permitam uma comunicação 

em saúde mais efetiva com os 

trabalhadores e usuários do SUS 

Implantação de ouvidoria e 

equipe de avaliação dos 

serviços para posterior 

tomada de decisões e 

intervenções. Médio 

Promover ações educativas 

nas redes sociais, unidades 

de saúde e espaços 

públicos 

3 

Estabelecer acordo de cooperação 

técnica com municípios referências e 

universidades em serviços e ações de 

saúde 

Ampliar o número de 

convênios com instituições 

de ensino superior e técnico 
Médio 

Promover eventos como 

seminários, simpósios e 

congressos no município 

4 

Implantar cursos para os 

trabalhadores do SUS em parceria 

com a Escola de Saúde Pública de 

Garantir o espaço para 

capacitação dos 

profissionais durante a 

semana de trabalho 

Médio 
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Nº 
Diretriz da X Conferência Municipal 

de Saúde de Pedro Leopoldo 
Objetivo (s) Meta (s) 

Minas Gerais (ESP/MG), inclusive 

cursos sobre "Noções Básicas do SUS" 

Auxiliar no deslocamento 

dos profissionais que 

realizam capacitações fora 

do município 

5 

Tornar Pedro Leopoldo polo de 

Educação Permanente no âmbito da 

saúde 

Promover eventos como 

seminários, simpósios e 

congressos no município Longo 

Integrar ações via COSEMS, 

regional Belo Horizonte 

6 

Propor legislação que viabilize o 

pagamento de incentivos de 

desempenho para os profissionais de 

saúde do ESF no PMAQ, observado 

os regramentos da Política Nacional 

de Atenção Básica 

Realizar estudo de 

viabilidade econômica 

para gratificar os servidores 

de acordo com o 

cumprimento de metas do 

PMAQ 

Médio 

Construir projeto de Lei a ser 

aprovado pelo legislativo 

municipal 

7 

Estabelecer mecanismos de controle 

do exercício dos profissionais de 

saúde (ponto biométrico), tendo em 

vista o cumprimento da carga 

horária e uma conduta humanizada 

e adequada aos princípios e 

diretrizes do SUS 

Adquirir e implantar 

equipamento para ponto 

biométrico 

Médio 

Promover a 

conscientização dos 

trabalhadores do SUS 

municipal sobre o 

compromisso com a 

construção de um sistema 

de saúde humanizado 

8 Implantar uma Ouvidoria em Saúde 

Integrar ações com a 

Assessoria de imprensa da 

Prefeitura Municipal 
Curto 

Capacitar profissionais para 

responder as demandas dos 

usuários do SUS municipal 

9 

Implantar um programa de 

segurança do trabalho para os 

trabalhadores de saúde, bem como 

reforçar a integridade física dos 

profissionais de saúde no ambiente 

de trabalho 

Ampliar o serviço de saúde 

do trabalhador para 

atendimento aos 

profissionais de saúde do 

município Médio 

Constituição da Comissão 

Intersetorial de Saúde do 

Trabalhador e da 

Trabalhadora (CISTT) 

10 

Adequar a quantidade de RH às 

necessidades e parâmetros de 

saúde, criando, quando for o caso, 

cargos e funções necessárias às 

ações de promoção e prevenção à 

saúde 

Realizar estudo de 

viabilidade econômica 

para ampliar equipes de 

saúde 
Médio 

Aprimorar os processos de 

trabalho nos equipamentos 

de saúde pública do 

município 
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Nº 
Diretriz da X Conferência Municipal 

de Saúde de Pedro Leopoldo 
Objetivo (s) Meta (s) 

11 

Adequar a situação dos servidores 

de saúde em relação à 

insalubridade, periculosidade 

Mapear os servidores da 

saúde que exercem 

atividades que se 

enquadram na 

necessidade de receber os 

benefícios Médio 

Corrigir falhas na concessão 

de insalubridade e 

periculosidade para 

servidores que não exercem 

atividades de risco 

Fonte: X Conferência Municipal de Saúde de Pedro Leopoldo, 2017 

 

Quadro 6 - Direito à Saúde, Cidadania, Controle Social e Financiamento da Saúde 

Nº 
Diretriz da X Conferência Municipal 

de Saúde de Pedro Leopoldo 
Objetivo (s) Meta (s) 

1 

Coordenar uma frente regional de 

defesa do SUS, com a participação 

de outros atores da região 

(Legislativo, Judiciário, Ministério 

Público, Conselhos Municipais de 

Saúde, entre outros). 

Promover eventos para 

ampliar o debate sobre o SUS 

para outras instituições 
Médio 

Garantir o diálogo 

permanente com os 

municípios da região 

2 

Aproximar o Judiciário e o Ministério 

Público das questões afetas ao SUS, a 

fim de subsidiar decisões mais 

assertivas 

Promover eventos sobre a 

Judicialização da Saúde 

para ampliar o debate sobre 

o SUS para outras instituições Curto 

Ampliar o acesso das 

instituições jurídicas as 

políticas de saúde municipais 

3 

Dar continuidade à criação dos 

conselhos locais nas unidades de 

saúde 

Realizar reuniões periódicas 

nas unidades básicas 

promovendo a participação 

da comunidade 
Médio 

Destacar representantes 

locais no CMS para agregar 

representantes e constituir os 

conselhos locais 

4 

Dar visibilidade ao Conselho 

Municipal de Saúde, divulgando suas 

atribuições, ações e projetos 

Trabalhar junto com o CMS 

no fortalecimento do 

controle social 
Curto 

Integrar nas ações de 

comunicação em saúde o 

papel do CMS 
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Nº 
Diretriz da X Conferência Municipal 

de Saúde de Pedro Leopoldo 
Objetivo (s) Meta (s) 

5 

Articular parcerias com outros 

conselhos de saúde, tendo em vista 

a troca de experiências entre 

conselheiros, além de manter 

disponibilizadas capacitações 

periódicas 

Solicitar apoio ao Conselho 

Estadual de Saúde 

Curto Garantir a participação dos 

conselheiros municipais de 

saúde nos cursos de 

capacitação sobre o SUS 

6 

Definir estratégia de conclusão das 

obras do Hospital Municipal Francisco 

Gonçalves, corrigindo possíveis 

equívocos existentes no projeto 

original e observado as limitações 

assistenciais e financeiras do 

município. 

Buscar apoio junto a 

Secretaria de Estado de 

Saúde e Ministério da Saúde 

para conclusão da obra 
Longo 

Promover o fortalecimento 

do Hospital Municipal como 

referência regional na 

assistência hospitalar 

Fonte: X Conferência Municipal de Saúde de Pedro Leopoldo, 2017 
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2 PRIORIZAÇÃO CONFORME ANÁLISE DE CENÁRIOS 

 

A criação de estratégias para a execução das propostas e diretrizes do PMS 2018-

2021 demanda que a SMS/PL e os tomadores de decisão reconheçam a 

imprevisibilidade do futuro e trabalhem com a possibilidade de rupturas e 

descontinuidades, tanto no ambiente do SUS quanto no próprio escopo de 

atividades do munícipio. Com base nas variáveis mencionadas no item 1.1 da 

Unidade II foram traçados cinco principais cenários possíveis, considerando o 

relacionamento de cada variável com seu pior ou melhor desfecho. A 

apresentação de cenários distintos permite que se discuta objetivos e metas 

específicos assim como elencar as prioridades. A partir dessa construção são 

apresentados nos quadros a seguir os cenários para os seis eixos temáticos definidos 

na X Conferência Municipal de Saúde de Pedro Leopoldo: 

Quadro 7 - Atenção Primária: Saúde da Família e Comunidade 

Proposta/Diretriz Priorização 

Cenários 1 2 3 4 5 

Ampliar o acesso ao NASF para 

todo o município e também a 

equipe de profissionais que 

compõe o NASF 

Caótico e 

insustentável 

Fragmentado 

e Oneroso 

Fragmentado 

e sem 

Percepção 

de Valor 

Eficiente, 

eficaz, mas 

com 

oportunidades 

de melhoria 

Eficiente, 

Eficaz e 

Efetivo 

Ampliar a cobertura de ESF em 

Pedro Leopoldo, reconhecendo 

os indicadores assistenciais e 

epidemiológicos, e observado as 

conclusões de estudo técnico 

elaborado pela SMS em parceria 

com o CMS 

Caótico e 

insustentável 

Fragmentado 

e Oneroso 

Fragmentado 

e sem 

Percepção 

de Valor 

Eficiente, 

eficaz, mas 

com 

oportunidades 

de melhoria 

Eficiente, 

Eficaz e 

Efetivo 

Readequar a distribuição da 

população adscrita por unidade 

de ESF de acordo com a 

legislação vigente 

Caótico e 

insustentável 

Fragmentado 

e Oneroso 

Fragmentado 

e sem 

Percepção 

de Valor 

Eficiente, 

eficaz, mas 

com 

oportunidades 

de melhoria 

Eficiente, 

Eficaz e 

Efetivo 

Completar os profissionais em 

falta nas equipes de ESF, com 

destaque para os ACS 

Caótico e 

insustentável 

Fragmentado 

e Oneroso 

Fragmentado 

e sem 

Eficiente, 

eficaz, mas 

com 

Eficiente, 

Eficaz e 

Efetivo 



113 

Proposta/Diretriz Priorização 

Cenários 1 2 3 4 5 

Percepção 

de Valor 

oportunidades 

de melhoria 

Fortalecer a segurança dos 

profissionais e usuários das 

unidades de ESF 

Caótico e 

insustentável 

Fragmentado 

e Oneroso 

Fragmentado 

e sem 

Percepção 

de Valor 

Eficiente, 

eficaz, mas 

com 

oportunidades 

de melhoria 

Eficiente, 

Eficaz e 

Efetivo 

Informatizar as unidades de ESF 

para a ativação do prontuário 

eletrônico 

Caótico e 

insustentável 

Fragmentado 

e Oneroso 

Fragmentado 

e sem 

Percepção 

de Valor 

Eficiente, 

eficaz, mas 

com 

oportunidades 

de melhoria 

Eficiente, 

Eficaz e 

Efetivo 

Ampliar a capacidade de 

atendimento do ESF à 

população da zona rural com 

realização de mutirões 

Caótico e 

insustentável 

Fragmentado 

e Oneroso 

Fragmentado 

e sem 

Percepção 

de Valor 

Eficiente, 

eficaz, mas 

com 

oportunidades 

de melhoria 

Eficiente, 

Eficaz e 

Efetivo 

Integrar a rede de atenção da 

pessoa com deficiência à 

atenção primária permitindo 

que a unidade de ESF seja a 

direcionadora para o cuidado 

especializado na APAE ou em 

outros serviços 

Caótico e 

insustentável 

Fragmentado 

e Oneroso 

Fragmentado 

e sem 

Percepção 

de Valor 

Eficiente, 

eficaz, mas 

com 

oportunidades 

de melhoria 

Eficiente, 

Eficaz e 

Efetivo 

Ampliar as equipes de 

odontologia integradas à 

estratégia de saúde da família 

Caótico e 

insustentável 

Fragmentado 

e Oneroso 

Fragmentado 

e sem 

Percepção 

de Valor 

Eficiente, 

eficaz, mas 

com 

oportunidades 

de melhoria 

Eficiente, 

Eficaz e 

Efetivo 

Revisar os protocolos de 

regulação de exames para os 

médicos de ESF, objetivando a 

disponibilização de recursos 

necessários à maior 

resolutividade da atenção 

primária 

Caótico e 

insustentável 

Fragmentado 

e Oneroso 

Fragmentado 

e sem 

Percepção 

de Valor 

Eficiente, 

eficaz, mas 

com 

oportunidades 

de melhoria 

Eficiente, 

Eficaz e 

Efetivo 

Total 0 3 5 8 10 

 Fonte: SMS/PL, 2017 

 

  



PLANO MUNICIPAL DE SAÚDE 2018-2021 

Quadro 8 – Promoção e Vigilância em Saúde 

Proposta/Diretriz Priorização 

Cenários 1 2 3 4 5 

Promover a melhoria do 

gerenciamento de resíduos de 

acordo com a legislação 

vigente 

Caótico e 

insustentável 

Fragmentado 

e Oneroso 

Fragmentado 

e sem 

Percepção 

de Valor 

Eficiente, 

eficaz, mas 

com 

oportunidades 

de melhoria 

Eficiente, 

Eficaz e 

Efetivo 

Criação de política pública 

municipal para diagnóstico e 

controle de Infecções 

sexualmente transmissíveis 

(IST's), agilizando os 

diagnósticos através de testes 

rápidos. 

Caótico e 

insustentável 

Fragmentado 

e Oneroso 

Fragmentado 

e sem 

Percepção 

de Valor 

Eficiente, 

eficaz, mas 

com 

oportunidades 

de melhoria 

Eficiente, 

Eficaz e 

Efetivo 

Garantir acesso da população 

às ações de imunização e 

intensificar ações de 

educação em saúde. 

Caótico e 

insustentável 

Fragmentado 

e Oneroso 

Fragmentado 

e sem 

Percepção 

de Valor 

Eficiente, 

eficaz, mas 

com 

oportunidades 

de melhoria 

Eficiente, 

Eficaz e 

Efetivo 

Contratação de empresa 

especializada em serviços de 

controle de pragas urbanas, 

para dedetização dos 

estabelecimentos de saúde 

de forma regular. 

Caótico e 

insustentável 

Fragmentado 

e Oneroso 

Fragmentado 

e sem 

Percepção 

de Valor 

Eficiente, 

eficaz, mas 

com 

oportunidades 

de melhoria 

Eficiente, 

Eficaz e 

Efetivo 

Estabelecer programa de 

controle de animais: 

Castração e Instituição de 

posse responsável de animais. 

Caótico e 

insustentável 

Fragmentado 

e Oneroso 

Fragmentado 

e sem 

Percepção 

de Valor 

Eficiente, 

eficaz, mas 

com 

oportunidades 

de melhoria 

Eficiente, 

Eficaz e 

Efetivo 

Criação de calendário de 

ações voltadas para a saúde 

coletiva incluindo lazer e 

cultura visando reduzir agravos 

em distritos mais vulneráveis. 

Caótico e 

insustentável 

Fragmentado 

e Oneroso 

Fragmentado 

e sem 

Percepção 

de Valor 

Eficiente, 

eficaz, mas 

com 

oportunidades 

de melhoria 

Eficiente, 

Eficaz e 

Efetivo 

Fortalecer e reestruturar as 

ações de vigilância sanitária, 

bem como as vistorias 

periódicas aos 

estabelecimentos e 

atendimentos de denúncias. 

Caótico e 

insustentável 

Fragmentado 

e Oneroso 

Fragmentado 

e sem 

Percepção 

de Valor 

Eficiente, 

eficaz, mas 

com 

oportunidades 

de melhoria 

Eficiente, 

Eficaz e 

Efetivo 

Garantir e fortalecer as ações 

de controle das arboviroses. 

Caótico e 

insustentável 

Fragmentado 

e Oneroso 

Fragmentado 

e sem 

Percepção 

de Valor 

Eficiente, 

eficaz, mas 

com 

oportunidades 

de melhoria 

Eficiente, 

Eficaz e 

Efetivo 

Fortalecer a política de saúde 

do trabalhador garantindo 

também o monitoramento e 

Caótico e 

insustentável 

Fragmentado 

e Oneroso 

Fragmentado 

e sem 

Eficiente, 

eficaz, mas 

com 

Eficiente, 

Eficaz e 

Efetivo 
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Proposta/Diretriz Priorização 

Cenários 1 2 3 4 5 

prevenção de doenças 

relacionadas ao trabalho, 

conforme legislação vigente 

Percepção 

de Valor 

oportunidades 

de melhoria 

Total 0 2 5 7 9 

Fonte: SMS/PL, 2017 

 

Quadro 9 – Atenção Especializada e Serviços Contratados 

Proposta/Diretriz Priorização 

Cenários 1 2 3 4 5 

Implantar o Programa de 

Atenção Domiciliar (PAD) 

para atendimento de 

pacientes hospitalizados 

com intuito de desospitalizar, 

atendendo 100% do 

município 

Caótico e 

insustentável 

Fragmentado 

e Oneroso 

Fragmentado 

e sem 

Percepção 

de Valor 

Eficiente, 

eficaz, mas 

com 

oportunidades 

de melhoria 

Eficiente, 

Eficaz e 

Efetivo 

Manter uma política de 

atenção adequada e 

humanizada a gestante, 

puérpera e ao neonato com 

a implementação dos 

protocolos de referência e 

contra referência, com 

regulação da atenção 

Caótico e 

insustentável 

Fragmentado 

e Oneroso 

Fragmentado 

e sem 

Percepção 

de Valor 

Eficiente, 

eficaz, mas 

com 

oportunidades 

de melhoria 

Eficiente, 

Eficaz e 

Efetivo 

Criar um CAPSi e estruturar as 

equipes de saúde mental 

Caótico e 

insustentável 

Fragmentado 

e Oneroso 

Fragmentado 

e sem 

Percepção 

de Valor 

Eficiente, 

eficaz, mas 

com 

oportunidades 

de melhoria 

Eficiente, 

Eficaz e 

Efetivo 

Aperfeiçoar os componentes 

de regulação, prontuário 

eletrônico, transporte 

sanitário e demais elementos 

que compõem o sistema 

logístico da saúde 

Caótico e 

insustentável 

Fragmentado 

e Oneroso 

Fragmentado 

e sem 

Percepção 

de Valor 

Eficiente, 

eficaz, mas 

com 

oportunidades 

de melhoria 

Eficiente, 

Eficaz e 

Efetivo 

Ampliar e aperfeiçoar 

serviços, cuidado e 

procedimentos vinculados à 

atenção especializada de 

Caótico e 

insustentável 

Fragmentado 

e Oneroso 

Fragmentado 

e sem 

Percepção 

de Valor 

Eficiente, 

eficaz, mas 

com 

Eficiente, 

Eficaz e 

Efetivo 
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Proposta/Diretriz Priorização 

Cenários 1 2 3 4 5 

baixa e média 

complexidade ambulatorial 

e hospitalar 

oportunidades 

de melhoria 

Implementar a saúde bucal, 

garantindo o acesso às 

especialidades e 

emergência/urgência 

odontológica 

Caótico e 

insustentável 

Fragmentado 

e Oneroso 

Fragmentado 

e sem 

Percepção 

de Valor 

Eficiente, 

eficaz, mas 

com 

oportunidades 

de melhoria 

Eficiente, 

Eficaz e 

Efetivo 

Ampliar e aperfeiçoar os 

serviços, cuidado e 

procedimento de fisioterapia 

e reabilitação na promoção 

da saúde e na atenção 

secundária 

Caótico e 

insustentável 

Fragmentado 

e Oneroso 

Fragmentado 

e sem 

Percepção 

de Valor 

Eficiente, 

eficaz, mas 

com 

oportunidades 

de melhoria 

Eficiente, 

Eficaz e 

Efetivo 

Manter e melhorar os 

serviços de assistência aos 

pacientes que necessitam 

de hemodiálise garantindo o 

acesso 

Caótico e 

insustentável 

Fragmentado 

e Oneroso 

Fragmentado 

e sem 

Percepção 

de Valor 

Eficiente, 

eficaz, mas 

com 

oportunidades 

de melhoria 

Eficiente, 

Eficaz e 

Efetivo 

Fortalecer e efetivar as 

ações da saúde entre ESF e 

os pontos de atenção 

especializada, garantindo a 

adesão de toda a rede ao 

matriciamento 

Caótico e 

insustentável 

Fragmentado 

e Oneroso 

Fragmentado 

e sem 

Percepção 

de Valor 

Eficiente, 

eficaz, mas 

com 

oportunidades 

de melhoria 

Eficiente, 

Eficaz e 

Efetivo 

Melhorar a infraestrutura 

física e ambiental dos 

centros de especialidade, 

garantindo a sua 

manutenção, bem como os 

insumos e equipamentos 

necessários para 

atendimento à população 

Caótico e 

insustentável 

Fragmentado 

e Oneroso 

Fragmentado 

e sem 

Percepção 

de Valor 

Eficiente, 

eficaz, mas 

com 

oportunidades 

de melhoria 

Eficiente, 

Eficaz e 

Efetivo 

Manter disponível, de 

acordo com os parâmetros 

assistenciais, acesso aos 

serviços de apoio, imagem e 

diagnóstico especializados 

Caótico e 

insustentável 

Fragmentado 

e Oneroso 

Fragmentado 

e sem 

Percepção 

de Valor 

Eficiente, 

eficaz, mas 

com 

oportunidades 

de melhoria 

Eficiente, 

Eficaz e 

Efetivo 

Articular uma discussão 

intersetorial de uma política 

de álcool e drogas 

Caótico e 

insustentável 

Fragmentado 

e Oneroso 

Fragmentado 

e sem 

Percepção 

de Valor 

Eficiente, 

eficaz, mas 

com 

oportunidades 

de melhoria 

Eficiente, 

Eficaz e 

Efetivo 

Institucionalizar a política de 

saúde da mulher e da 

criança como uma política 

pública / Institucionalizar a 

Escola da Gestante 

Caótico e 

insustentável 

Fragmentado 

e Oneroso 

Fragmentado 

e sem 

Percepção 

de Valor 

Eficiente, 

eficaz, mas 

com 

oportunidades 

de melhoria 

Eficiente, 

Eficaz e 

Efetivo 
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Proposta/Diretriz Priorização 

Cenários 1 2 3 4 5 

Fortalecer as políticas 

públicas e implementar a 

rede de atenção 

especializada para as 

pessoas portadoras de 

deficiência 

Caótico e 

insustentável 

Fragmentado 

e Oneroso 

Fragmentado 

e sem 

Percepção 

de Valor 

Eficiente, 

eficaz, mas 

com 

oportunidades 

de melhoria 

Eficiente, 

Eficaz e 

Efetivo 

Total 0 4 7 11 14 

Fonte: SMS/PL, 2017 

 

Quadro 10 – Urgência, Emergência e Atendimento Hospitalar 

Proposta/Diretriz Priorização 

Cenários 1 2 3 4 5 

Viabilizar serviços laboratoriais 

24h para os serviços de 

urgência e emergência do 

hospital e implantar a coleta 

no PA da Lagoa 

Caótico e 

insustentável 

Fragmentado 

e Oneroso 

Fragmentado 

e sem 

Percepção 

de Valor 

Eficiente, 

eficaz, mas 

com 

oportunidades 

de melhoria 

Eficiente, 

Eficaz e 

Efetivo 

Estender o tempo de 

funcionamento do CEM 

Lagoa, sete dias por semana 

por 12h com uma ambulância 

e ainda estender o serviço 

odontológico e farmacêutico, 

após readequação do 

quadro de RH 

Caótico e 

insustentável 

Fragmentado 

e Oneroso 

Fragmentado 

e sem 

Percepção 

de Valor 

Eficiente, 

eficaz, mas 

com 

oportunidades 

de melhoria 

Eficiente, 

Eficaz e 

Efetivo 

Estender as avaliações 

(neurológicas, endocrinologia, 

urologia e imagem) no CEM 

da Lagoa, desafogando a 

região central e melhorando o 

atendimento para a 

população da região norte 

Caótico e 

insustentável 

Fragmentado 

e Oneroso 

Fragmentado 

e sem 

Percepção 

de Valor 

Eficiente, 

eficaz, mas 

com 

oportunidades 

de melhoria 

Eficiente, 

Eficaz e 

Efetivo 

Implantar o Serviço de 

Atendimento Móvel de 

Urgência (SAMU), desde que 

assegurado o financiamento e 

habilitação do serviço pela 

União e Estado 

Caótico e 

insustentável 

Fragmentado 

e Oneroso 

Fragmentado 

e sem 

Percepção 

de Valor 

Eficiente, 

eficaz, mas 

com 

oportunidades 

de melhoria 

Eficiente, 

Eficaz e 

Efetivo 
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Proposta/Diretriz Priorização 

Cenários 1 2 3 4 5 

Avaliar e atualizar os 

protocolos clínicos utilizados 

no âmbito da rede urgência e 

emergência, adequando-os 

nos casos necessários 

Caótico e 

insustentável 

Fragmentado 

e Oneroso 

Fragmentado 

e sem 

Percepção 

de Valor 

Eficiente, 

eficaz, mas 

com 

oportunidades 

de melhoria 

Eficiente, 

Eficaz e 

Efetivo 

Viabilizar feristas para suprir os 

funcionários nas unidades de 

urgência e emergência 

Caótico e 

insustentável 

Fragmentado 

e Oneroso 

Fragmentado 

e sem 

Percepção 

de Valor 

Eficiente, 

eficaz, mas 

com 

oportunidades 

de melhoria 

Eficiente, 

Eficaz e 

Efetivo 

Implementar efetiva 

educação continuada para 

todos os funcionários das 

unidades relacionadas: 

Hospital e PA Lagoa 

Caótico e 

insustentável 

Fragmentado 

e Oneroso 

Fragmentado 

e sem 

Percepção 

de Valor 

Eficiente, 

eficaz, mas 

com 

oportunidades 

de melhoria 

Eficiente, 

Eficaz e 

Efetivo 

Propor segurança e portaria 

24h das unidades 

relacionadas: Hospital e PA 

Lagoa 

Caótico e 

insustentável 

Fragmentado 

e Oneroso 

Fragmentado 

e sem 

Percepção 

de Valor 

Eficiente, 

eficaz, mas 

com 

oportunidades 

de melhoria 

Eficiente, 

Eficaz e 

Efetivo 

Pactuar demandas de 

urgência/emergência com 

outros municípios para os 

casos que não podem ser 

solucionados em Pedro 

Leopoldo 

Caótico e 

insustentável 

Fragmentado 

e Oneroso 

Fragmentado 

e sem 

Percepção 

de Valor 

Eficiente, 

eficaz, mas 

com 

oportunidades 

de melhoria 

Eficiente, 

Eficaz e 

Efetivo 

Total 0 2 5 7 9 

Fonte: SMS/PL, 2017 

 

Quadro 11 – Gestão da Força de Trabalho e Educação Permanente em Saúde 

Proposta/Diretriz Priorização 

Cenários 1 2 3 4 5 

Elaborar um Plano de 

Acolhimento e Capacitação 

ao servidor recém-empossado 

e construir e executar um Plano 

Municipal de Educação 

Permanente para o servidor 

público da saúde (entre os 

Caótico e 

insustentável 

Fragmentado 

e Oneroso 

Fragmentado 

e sem 

Percepção 

de Valor 

Eficiente, 

eficaz, mas 

com 

oportunidades 

de melhoria 

Eficiente, 

Eficaz e 

Efetivo 
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Proposta/Diretriz Priorização 

Cenários 1 2 3 4 5 

cursos: Práticas Integrativas e 

Complementares, Educação 

em Saúde nas Escolas, 

Atendimento Pré-hospitalar aos 

Socorristas do SUS/PL, entre 

outros) 

Construir 

mecanismos/instrumentos que 

permitam uma comunicação 

em saúde mais efetiva com os 

trabalhadores e usuários do 

SUS 

Caótico e 

insustentável 

Fragmentado 

e Oneroso 

Fragmentado 

e sem 

Percepção 

de Valor 

Eficiente, 

eficaz, mas 

com 

oportunidades 

de melhoria 

Eficiente, 

Eficaz e 

Efetivo 

Estabelecer acordo de 

cooperação técnica com 

municípios referências e 

universidades em serviços e 

ações de saúde 

Caótico e 

insustentável 

Fragmentado 

e Oneroso 

Fragmentado 

e sem 

Percepção 

de Valor 

Eficiente, 

eficaz, mas 

com 

oportunidades 

de melhoria 

Eficiente, 

Eficaz e 

Efetivo 

Implantar cursos para os 

trabalhadores do SUS em 

parceria com a Escola de 

Saúde Pública de Minas Gerais 

(ESP/MG), inclusive cursos sobre 

"Noções Básicas do SUS" 

Caótico e 

insustentável 

Fragmentado 

e Oneroso 

Fragmentado 

e sem 

Percepção 

de Valor 

Eficiente, 

eficaz, mas 

com 

oportunidades 

de melhoria 

Eficiente, 

Eficaz e 

Efetivo 

Tornar Pedro Leopoldo polo de 

Educação Permanente no 

âmbito da saúde 

Caótico e 

insustentável 

Fragmentado 

e Oneroso 

Fragmentado 

e sem 

Percepção 

de Valor 

Eficiente, 

eficaz, mas 

com 

oportunidades 

de melhoria 

Eficiente, 

Eficaz e 

Efetivo 

Propor legislação que viabilize 

o pagamento de incentivos de 

desempenho para os 

profissionais de saúde do ESF 

no PMAQ, observado os 

regramentos da Política 

Nacional de Atenção Básica 

Caótico e 

insustentável 

Fragmentado 

e Oneroso 

Fragmentado 

e sem 

Percepção 

de Valor 

Eficiente, 

eficaz, mas 

com 

oportunidades 

de melhoria 

Eficiente, 

Eficaz e 

Efetivo 

Estabelecer mecanismos de 

controle do exercício dos 

profissionais de saúde (ponto 

biométrico), tendo em vista o 

cumprimento da carga horária 

e uma conduta humanizada e 

adequada aos princípios e 

diretrizes do SUS 

Caótico e 

insustentável 

Fragmentado 

e Oneroso 

Fragmentado 

e sem 

Percepção 

de Valor 

Eficiente, 

eficaz, mas 

com 

oportunidades 

de melhoria 

Eficiente, 

Eficaz e 

Efetivo 

Implantar uma Ouvidoria em 

Saúde 

Caótico e 

insustentável 

Fragmentado 

e Oneroso 

Fragmentado 

e sem 

Percepção 

de Valor 

Eficiente, 

eficaz, mas 

com 

oportunidades 

de melhoria 

Eficiente, 

Eficaz e 

Efetivo 
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Proposta/Diretriz Priorização 

Cenários 1 2 3 4 5 

Implantar um programa de 

segurança do trabalho para os 

trabalhadores de saúde, bem 

como reforçar a integridade 

física dos profissionais de saúde 

no ambiente de trabalho 

Caótico e 

insustentável 

Fragmentado 

e Oneroso 

Fragmentado 

e sem 

Percepção 

de Valor 

Eficiente, 

eficaz, mas 

com 

oportunidades 

de melhoria 

Eficiente, 

Eficaz e 

Efetivo 

Adequar a quantidade de RH 

às necessidades e parâmetros 

de saúde, criando, quando for 

o caso, cargos e funções 

necessárias às ações de 

promoção e prevenção à 

saúde 

Caótico e 

insustentável 

Fragmentado 

e Oneroso 

Fragmentado 

e sem 

Percepção 

de Valor 

Eficiente, 

eficaz, mas 

com 

oportunidades 

de melhoria 

Eficiente, 

Eficaz e 

Efetivo 

Adequar a situação dos 

servidores de saúde em 

relação à insalubridade, 

periculosidade 

Caótico e 

insustentável 

Fragmentado 

e Oneroso 

Fragmentado 

e sem 

Percepção 

de Valor 

Eficiente, 

eficaz, mas 

com 

oportunidades 

de melhoria 

Eficiente, 

Eficaz e 

Efetivo 

Total 0 3 6 8 11 

Fonte: SMS/PL, 2017 

 

Quadro 12 – Direito à Saúde, Cidadania, Controle Social e Financiamento da 

Saúde 

Proposta/Diretriz Priorização 

Cenários 1 2 3 4 5 

Coordenar uma frente 

regional de defesa do SUS, 

com a participação de outros 

atores da região (Legislativo, 

Judiciário, Ministério Público, 

Conselhos Municipais de 

Saúde, entre outros) 

Caótico e 

insustentável 

Fragmentado 

e Oneroso 

Fragmentado 

e sem 

Percepção 

de Valor 

Eficiente, 

eficaz, mas 

com 

oportunidades 

de melhoria 

Eficiente, 

Eficaz e 

Efetivo 

Aproximar o Judiciário e o 

Ministério Público das questões 

afetas ao SUS, a fim de 

subsidiar decisões mais 

assertivas 

Caótico e 

insustentável 

Fragmentado 

e Oneroso 

Fragmentado 

e sem 

Percepção 

de Valor 

Eficiente, 

eficaz, mas 

com 

oportunidades 

de melhoria 

Eficiente, 

Eficaz e 

Efetivo 
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Proposta/Diretriz Priorização 

Cenários 1 2 3 4 5 

Dar continuidade à criação 

dos conselhos locais nas 

unidades de saúde 

Caótico e 

insustentável 

Fragmentado 

e Oneroso 

Fragmentado 

e sem 

Percepção 

de Valor 

Eficiente, 

eficaz, mas 

com 

oportunidades 

de melhoria 

Eficiente, 

Eficaz e 

Efetivo 

Dar visibilidade ao Conselho 

Municipal de Saúde, 

divulgando suas atribuições, 

ações e projetos 

Caótico e 

insustentável 

Fragmentado 

e Oneroso 

Fragmentado 

e sem 

Percepção 

de Valor 

Eficiente, 

eficaz, mas 

com 

oportunidades 

de melhoria 

Eficiente, 

Eficaz e 

Efetivo 

Articular parcerias com outros 

conselhos de saúde, tendo 

em vista a troca de 

experiências entre 

conselheiros, além de manter 

disponibilizadas capacitações 

periódicas 

Caótico e 

insustentável 

Fragmentado 

e Oneroso 

Fragmentado 

e sem 

Percepção 

de Valor 

Eficiente, 

eficaz, mas 

com 

oportunidades 

de melhoria 

Eficiente, 

Eficaz e 

Efetivo 

Definir estratégia de 

conclusão das obras do 

Hospital Municipal Francisco 

Gonçalves, corrigindo 

possíveis equívocos existentes 

no projeto original e 

observado as limitações 

assistenciais e financeiras do 

município. 

Caótico e 

insustentável 

Fragmentado 

e Oneroso 

Fragmentado 

e sem 

Percepção 

de Valor 

Eficiente, 

eficaz, mas 

com 

oportunidades 

de melhoria 

Eficiente, 

Eficaz e 

Efetivo 

Total 0 2 3 5 6 

Fonte: SMS/PL, 2017 

Nos seis quadros apresentados é possível perceber que o cenário 1 está quantificado 

como 0 (zero), esse número significaria que as ações e serviços de saúde existentes 

apenas foram mantidos. O cenário 5, ou seja, o que se configuraria como o de maior 

sucesso para o PMS 2018-2021 representaria a execução de todas as propostas 

definidas na X Conferência Municipal de Saúde de Pedro Leopoldo. Procurou-se 

dividir de maneira igualitária nos cinco cenários as propostas, assim, a partir do 

cenário 2 seriam cumpridas 25% das propostas até o melhor cenário com 100% de 

execução. Para se trabalhar com números absolutos das propostas foi feito o 

arredondamento. Considerando o período de vigência do Plano – quatro anos –, a 

perspectiva é de que as ações empreendidas, na sua maioria, respondam 

anualmente por, pelo menos, 25% das metas constantes do PMS. 
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3 PROCESSO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO 

 

O cumprimento das propostas elencadas na X Conferência Municipal de Saúde de 

Pedro Leopoldo é prerrogativa principal do Plano Municipal de Saúde. O 

monitoramento e a avaliação da execução do plano, com estímulo ao uso da 

informação baseada nos resultados alcançados pelos indicadores pactuados, 

também são estratégias utilizadas para o aprimoramento das atividades do 

planejamento. No intuito de mensurar o sucesso nessa execução instrumentos de 

pactuação Interfederativa precisam ser cumpridos. No dia 27 de março de 2017 a 

Plenária do Conselho Municipal de Saúde aprovou as metas dos indicadores do 

Pacto interfederativo para o ano de 2017. No dia 14 de novembro 2017, juntamente 

com a aprovação deste PMS 2018/2021 serão aprovadas as metas dos indicadores 

para os anos subsequentes até 2021. A seguir apresenta-se quadro com os 

indicadores e metas pactuadas: 

 

Quadro 13 - Indicadores e metas da Pactuação Interfederativa 2017-2021 

Indic

ador 
DENOMINAÇÃO Unidade 

201

7 

20

18 

20

19 

20

20 
2021 

1 Mortalidade prematura 
N° 

absoluto 
86 86 85 85 84 

2 
Proporção de óbitos de mulheres em idade fértil 

(10 a 49 anos) investigados 
% 90 90 90 90 90 

3 Proporção de registro de óbitos com causa 

básica definida 
% 90 90 90 90 90 

4 

Proporção de vacinas selecionadas do 

Calendário Nacional de Vacinação para 

crianças menores de dois anos de idade - 

Pentavalente (3ª dose), Pneumocócica 10-

valente (2ª dose), Poliomielite (3ª dose) e Tríplice 

viral (1ª dose) - com cobertura vacinal 

preconizada 

% 75 75 75 75 75 

5 
Proporção de casos de doenças de notificação 

compulsória imediata (DNCI) encerrados em até 

60 dias após notificação 

% 80 80 80 80 80 

6 
Proporção de cura dos casos novos de 

hanseníase diagnosticados nos anos das coortes 
% 80 80 80 80 80 

7 Número de casos autóctones de malária. 
N° 

absoluto 
0 0 0 0 0 
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Indic

ador 
DENOMINAÇÃO Unidade 

201

7 

20

18 

20

19 

20

20 
2021 

8 
Número de casos novos de sífilis congênita em 

menores de um ano de idade. 

N° 

absoluto 
6 6 6 6 6 

9 
Número de casos novos de aids em menores de 5 

anos. 

N° 

absoluto 
1 1 1 1 1 

10 

Proporção de análises realizadas em amostras de 

água para consumo humano quanto aos 

parâmetros coliformes totais, cloro residual livre e 

turbidez. 

% 
16,

63 
17 18 19 20 

11 

Razão de exames citopatológicos do colo do 

útero em mulheres de 25 a 64 anos na população 

residente de determinado local e a população 

da mesma faixa etária. 

Razão 0,2 
0,2

5 

0,

3 

0,

35 
0,4 

12 

Razão de exames de mamografia de 

rastreamento realizados em mulheres de 50 a 69 

anos na população residente de determinado 

local e população da mesma faixa etária. 

Razão 
0,3

8 

0,3

8 

0,

38 

0,

39 
0,4 

13 
Proporção de parto normal no Sistema Único de 

Saúde e na Saúde Suplementar. 
% 25 26 27 28 29 

14 Proporção de gravidez na adolescência entre as 

faixas etárias 10 a 19 anos 
% 15 15 14 14 13 

15 

Taxa de mortalidade infantil. Razão 10 10 9 9 8 

Taxa de mortalidade neonatal precoce Razão 6 6 6 6 6 

Taxa de mortalidade neonatal tardia Razão 3 3 3 3 3 

Taxa de mortalidade pós-neonatal Razão 1 1 1 1 1 

16 
Número de óbitos maternos em determinado 

período e local de residência. 

N° 

absoluto 
1 1 1 1 1 

17 
Cobertura populacional estimada pelas equipes 

de Atenção Básica. 
% 78 78 78 78 78 

18 

Cobertura de acompanhamento das 

condicionalidades de Saúde do Programa Bolsa 

Família (PBF). 

% 80 80 80 80 80 

19 
Cobertura populacional estimada de saúde 

bucal na atenção básica 
% 

25,

8 

25,

8 

25

,8 

25

,8 
25,8 

20 

Percentual de municípios que realizam no mínimo 

seis grupos de ações de Vigilância Sanitária 

consideradas necessárias a todos os municípios 

no ano. 

% 83 83 83 83 83 

21 
Ações de matriciamento sistemático realizadas 

por CAPS com equipes de Atenção Básica 
% 100 

10

0 

10

0 

10

0 
100 

22 

Número de ciclos que atingiram mínimo de 80% 

de cobertura de imóveis visitados para controle 

vetorial da dengue. 

% 2 2 2 3 3 

23 

Proporção de preenchimento do campo 

“ocupação” nas notificações de agravos 

relacionados ao trabalho. 

 

 

campo “ocupação” nas notificações de agravos 

relacionados ao trabalho. 

% 95 95 95 95 95 

Fonte: SMS/PL, 2017 

Todos os indicadores pactuados serão apurados e avaliados anualmente e seus 

resultados comporão o Relatório Anual de Gestão, a ser enviado ao Conselho 
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Municipal de Saúde até 30 de março do ano subsequente ao da execução 

financeira, conforme artigo 36, § 1º da Lei Complementar nº 141/2012. Esses 

resultados serão disponibilizados no Sistema de Pactuação dos Indicadores 

(Sispacto), e também serão migrados para o Sistema de Apoio à Elaboração do 

Relatório Anual de Gestão (SargSUS). 

Nesse contexto, após a aprovação pelo Conselho Municipal de Saúde (CMS), a 

gestão do PMS deve obedecer à dinâmica da administração municipal e do 

processo de planejamento do SUS, tendo em atenção os prazos estabelecidos e os 

subsídios gerados pelos demais instrumentos de gestão e de controle. A 

periodicidade orientadora da gestão do PMS indica a necessidade de 

monitoramento no decorrer de cada exercício, além de avaliações anuais, de 

forma a assegurar transparência e visibilidade, acompanhar a dinâmica de 

implementação e propiciar a possibilidade de revisões periódicas. O processo de 

planejamento deve ser implementado tendo em conta a estreita articulação e 

interdependência desses instrumentos básicos, influenciando a definição de 

políticas e de recursos.  
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UNIDADE IV – ATOS DO CONSELHO 

MUNICIPAL DE SAÚDE 
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A Unidade IV do PMS 2018-2021 de Pedro Leopoldo 

apresenta os atos do Conselho Municipal de Saúde. 

São dois atos: o primeiro avaliar o PMS 2014-2017 e o 

segundo aprova o PMS 2014-2017. 
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1 ATO DO CONSELHO DE SAÚDE QUE AVALIA O PLANO DE SAÚDE 2014-

2017 

Nos termos disponíveis em página do Sistema de Apoio à Construção do Relatório 

de Gestão (SARGSUS), o Plano Municipal de Saúde de Pedro Leopoldo 2014-2017 foi 

elaborado com base nas discussões realizadas na VIII Conferência Municipal de 

Saúde de Pedro Leopoldo, realizada em 22 de setembro de 2012, no auditório do 

SENAI. Ao todo, durante a VIII Conferência foram aprovadas 37 propostas. 

Sob esse aspecto deve-se dizer que a Conferência Municipal de Saúde que 

subsidiou a elaboração do Plano Municipal de Saúde de Pedro Leopoldo 2014-2017 

não foi realizada no primeiro ano de gestão, no caso 2013. Do ponto de vista do 

cumprimento das propostas ora elencadas deve-se pontuar que a atual gestão 

(2017-2020), ainda que não tenha sido a gestão responsável por sua elaboração 

(2013-2016), trabalhou, dentro da viabilidade técnica e econômica do município, 

para atender o preconizado no Plano. Todavia, considerado: 

a) o pouco tempo de exercício da atual gestão para a execução do PMS19, se 

comparada a gestão anterior20; 

b) a razoabilidade de algumas propostas; 

c) a inexistência de governabilidade das gestão municipal, para de forma 

independente, pudesse dar concretude às propostas; 

d) a necessidade de que ações propostas tivessem sido iniciadas anteriormente 

à 2017, tendo em vista que o tempo necessário à viabilização das propostas 

do SUS21 exigem, em sua grande maioria, gestações superiores a um ano. 

(...) não foi possível o cumprimento integral do Plano. 

  

                                                
19 A atual gestão possui apenas um ano para executar o PMS. 
20 Além de ter elaborado o PMS 2014-2017, a gestão anterior teve três anos para executar o PMS. 
21 Entre eles, processos de habilitação e credenciamento. 
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Quadro 14 – Análise de cumprimento das propostas do PMS 2013-2017 

TEMA Proposta 
Cumprid

o 

Parcialm

ente 

Cumprid

o 

Não 

cumprid

o 

Não é 

possível 

avaliar 

Obs. 

Atenção à Rede de 

Urgência e 

Emergência 

1. Uma ambulância exclusiva 

para transporte de pacientes 

graves (UTI Móvel); 

  1   

Atenção à Rede de 

Urgência e 

Emergência 

2. Implantação de um banco 

de sangue; 
  1   

Atenção à Rede de 

Urgência e 

Emergência 

3. Melhorar/Autorizar os 

exames pedidos no PSF; 
   1  

Atenção à Rede de 

Urgência e 

Emergência 

4. Aparelho de Ultrassom no 

hospital com médico; 
  1   

Atenção à Rede de 

Urgência e 

Emergência 

5. Plantão em Cirurgia Geral 24 

horas no hospital; 
1     

Atenção à Rede de 

Urgência e 

Emergência 

6.Curso e treinamento para os 

profissionais atenderem na rua 

(acidentes); 

  1   

Atenção à Rede de 

Urgência e 

Emergência 

7. Criação do SAMU   1   

Atenção à Rede de 

Urgência e 

Emergência 

8. Criação de uma rede de 

urgência e emergência. 
  1   

Atenção à Saúde 

Integral da Mulher e 

da Criança 

1. Ampliação e efetivação da 

melhoria na prevenção do 

câncer de colo de útero e 

mama (agilidade e eficácia 

nos exames, referências e 

contra-referências); 

   1  

Atenção à Saúde 

Integral da Mulher e 

da Criança 

2. Pediatria, ginecologia e 

psicólogo e contra-

referências; 

   1  

Atenção à Saúde 

Integral da Mulher e 

da Criança 

3. Ampliação da “Escola da 

Gestante” em todos os ESF’s, 

Maternidade, com criação do 

banco de coleta de leite e 

sala de coleta. Reafirmar 

educação permanente para 

profissionais e usuários; 

  1   

Atenção à Saúde 

Integral da Mulher e 

da Criança 

4. Criação do CEM – Setor 

Norte com pediatria e 

ginecologia, para facilitar 

acesso; 

  1   

Atenção à Saúde 

Integral da Mulher e 

da Criança 

5. Parcerias do setor público 

com setor privado e clubes de 

serviços, garantir o 

investimento na saúde de pelo 

menos 23 % (vinte e três por 

cento). 

1     

Saúde Integral da 

Pessoa Idosa, 

Doenças Crônicas e 

Atenção Domiciliar 

1.Criação de um Centro de 

Convivência visando 

prevenção de patologias e 

socialização do idoso 

(atividades físicas, terapia 

ocupacional e outros); 

  1   
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TEMA Proposta 
Cumprid

o 

Parcialm

ente 

Cumprid

o 

Não 

cumprid

o 

Não é 

possível 

avaliar 

Obs. 

Saúde Integral da 

Pessoa Idosa, 

Doenças Crônicas e 

Atenção Domiciliar 

2. Criação da Clínica da 

Saúde do Idoso visando a 

promoção à saúde e a 

atenção integral ao idoso, 

funcionando em conjunto 

com o centro de convivência 

(equipe multidisciplinar; 

credenciamento do SAD); 

  1   

Saúde Integral da 

Pessoa Idosa, 

Doenças Crônicas e 

Atenção Domiciliar 

3. Programa de formação de 

cuidadores de idosos com: - 

capacitação de profissionais 

existentes e formação de 

novos, - capacitação de 

cuidadores familiares, - 

Contratação de cuidadores 

pela prefeitura para atender, 

junto com os ESF’s os idosos 

que não tenham o cuidador 

familiar; 

  1   

Saúde Integral da 

Pessoa Idosa, 

Doenças Crônicas e 

Atenção Domiciliar 

4. Criação de ambulatório de 

doenças crônicas como 

público-alvo: cardiopatas, 

diabéticos, hipertensos, 

obesos; 

  1   

Saúde Integral da 

Pessoa Idosa, 

Doenças Crônicas e 

Atenção Domiciliar 

5. Criação de Casa-Lar para 

acolhimento dos idosos no 

horário de trabalho dos 

familiares. 

  1   

Fortalecimento da 

Rede de Saúde 

Mental com ênfase 

no enfretamento ao 

Tabaco, Álcool e 

outras Drogas 

1.Levantamento de dados 

epidemiológicos dos agravos 

à saúde devido ao uso e 

abuso de álcool e outras 

drogas no município de Pedro 

Leopoldo 

   1  

Fortalecimento da 

Rede de Saúde 

Mental com ênfase 

no enfretamento ao 

Tabaco, Álcool e 

outras Drogas 

2. Implantação do CAPS AD 

no Município de Pedro 

Leopoldo; 

  1   

Fortalecimento da 

Rede de Saúde 

Mental com ênfase 

no enfretamento ao 

Tabaco, Álcool e 

outras Drogas 

3. Implantação do CAPS’I no 

Município de Pedro Leopoldo 

para atender também a 

demanda de usuários de 

álcool e outras drogas 

menores de 18 anos; 

  1   

Fortalecimento da 

Rede de Saúde 

Mental com ênfase 

no enfretamento ao 

Tabaco, Álcool e 

outras Drogas 

4. Fortalecer a parceria com as 

entidades e sociedade civil 

que trabalham com a 

temática de álcool, tabaco e 

outras drogas; 5ª Proposta – 

Capacitação dos profissionais 

da rede de assistência 

psicossocial: ESF’S, CRAS, 

CREAS, Conselho Tutelar, 

Guarda Municipal, Profissionais 

da Educação, ONG’S, dentre 

outros. 

   1  
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TEMA Proposta 
Cumprid

o 

Parcialm

ente 

Cumprid

o 

Não 

cumprid

o 

Não é 

possível 

avaliar 

Obs. 

Promoção de 

Vigilância à Saúde 

1.Investir nas ações de 

educação em saúde e 

também promover uma 

integração entre o setor de 

comunicação, os profissionais 

da vigilância em saúde e a 

secretaria de educação do 

município. As ações de 

educação em saúde 

envolvem conscientização da 

população, utilização de 

meios de comunicação em 

massa e apresentação de 

trabalhos para a comunidade 

(palestras, teatros, campanhas 

educativas, passeios 

ciclísticos, etc); 

   1  

Promoção de 

Vigilância à Saúde 

2. Criação de um local para 

alojamento de cães vadios 

para posterior doação, o local 

pode ser mantido com 

parcerias com empresas, 

universidades e doações da 

comunidade (criação de uma 

ONG); 

  1   

Promoção de 

Vigilância à Saúde 

3. Castração de cães de 

ambos os sexos; 
 1    

Promoção de 

Vigilância à Saúde 

4. Aumento do número de 

recursos humanos 

capacitados para atuarem 

em distintas áreas da zoonozes 

(dengue, leshimaniose, febre 

maculosa, etc); 

  1   

Promoção de 

Vigilância à Saúde 

5. Maior integração entre a 

atenção básica com a 

vigilância em saúde com 

intuito de promover a 

educação e implantação de 

medidas que promovam a 

saúde e a integração destes 

profissionais com a 

comunidade (exemplo: 

associação de bairros). 

   1  

Atenção Básica - 

Subgrupo: 

Odontologia 

1.Realizar um diagnóstico de 

Saúde Bucal na forma de 

levantamento epidemiológico 

para conhecer a atual 

situação quanto às principais 

doenças bucais que 

acometem a população de 

Pedro Leopoldo, afim de 

planejar ações voltadas para 

essa realidade subsidiando 

políticas resolutivas; 

   1  

Atenção Básica - 

Subgrupo: 

Odontologia 

2. Inserção de equipes de 

saúde bucal na Estratégia de 

Saúde da Família na 

proporção de uma ESB para 

cada equipe de ESF, o que irá 

  1   
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TEMA Proposta 
Cumprid

o 

Parcialm

ente 

Cumprid

o 

Não 

cumprid

o 

Não é 

possível 

avaliar 

Obs. 

reforçar e aperfeiçoar a 

Atenção Primária, gerando 

mudanças a médio e mesmo 

curto prazo; 

Atenção Básica - 

Subgrupo: 

Odontologia 

3. Implantar atendimento 

odontológico dentro da 

Clínica da Saúde da Mulher e 

da Criança promovendo um 

atendimento diferenciado a 

gestantes, bebês e primeira 

infância e renovar a estrutura 

física de todos os consultórios 

existentes, pois já estão 

bastante desgastados e na 

maior parte do tempo 

inoperantes. 

  1   

Atenção Básica - 

Subgrupo: 

Odontologia 

4.Ampliar e qualificar a 

atenção 

secundária/especializada no 

Centro de Especialidades 

Odontológicas com 

acréscimo de outras 

especialidade além das 

obrigatórias, como ortopedia 

dos maxilares, ortodontia, 

prótese fixa e implantes com a 

transferência do mesmo para 

região central. Manutenção e 

Ampliação do programa de 

prótese removível e urgências. 

  1   

Atenção Básica - 

Subgrupo: 

Odontologia 

5. Implantação de atividades 

de educação em saúde 

(coletivas, preventivas) para 

todas as faixas etárias, não só 

através das ESB nos bairros 

como também na região 

central. Para tanto é desejável 

a criação do cargo de TSB. 

  1   

Atenção Básica - 

Subgrupo: Estratégia 

da Saúde da 

Família/Assistência 

Farmacêutica 

1.Disponibilizar um transporte 

sanitário para atender as UBS 

exclusivamente; 

  1   

Atenção Básica - 

Subgrupo: Estratégia 

da Saúde da 

Família/Assistência 

Farmacêutica 

2. Ampliação de equipes 

(criação novas equipes) da 

região Lagoa e segurança 

para elas; 

  1   

Atenção Básica - 

Subgrupo: Estratégia 

da Saúde da 

Família/Assistência 

Farmacêutica 

3. Ampliação do NASF com 

contratação de um educador 

físico; 

  1   

Atenção Básica - 

Subgrupo: Estratégia 

da Saúde da 

Família/Assistência 

Farmacêutica 

4. Instalar prontuário eletrônico 

e interligar todas as unidades 

(PA/CEM/UBS ...); 

  1   
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TEMA Proposta 
Cumprid

o 

Parcialm

ente 

Cumprid

o 

Não 

cumprid

o 

Não é 

possível 

avaliar 

Obs. 

Atenção Básica - 

Subgrupo: Estratégia 

da Saúde da 

Família/Assistência 

Farmacêutica 

3. Criação plano de cargos e 

salários no setor saúde. Houve 

a ressalva de acrescer a 

proposta número cinco a 

seguinte redação: Criação 

plano de carreira, cargos e 

salários no setor saúde. 

  1   

Total 2 1 26 8  

 

 

Fabrício Henrique dos Santos Simões 

Presidente do Conselho Municipal de Saúde de Pedro Leopoldo 

 

 

 

Marcelo Cristino Carneiro Silveira 

Vice-presidente do Conselho Municipal de Saúde de Pedro Leopoldo 

 

 

 

José Francisco Batista 

1º Secretário do Conselho Municipal de Saúde de Pedro Leopoldo 

 

 

 

Cláudia Cristina da Silva 

2º Secretária do Conselho Municipal de Saúde de Pedro Leopoldo 
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2 ATO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE QUE APROVA O PMS 2018-

2021 

 

O Plenário do Conselho Municipal de Saúde de Pedro Leopoldo, em sua 306º 

Reunião Ordinária, realizada no dia 14 e novembro de 2017, no uso de suas 

competências regimentais e atribuições conferidas pela Lei nº 8.080, de 19 de 

setembro de 1990, e pela Lei nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990, considerando: 

a) os debates ocorridos na X Conferência Municipal de Saúde de Pedro 

Leopoldo e suas pré-conferências; 

b) os debates ocorridos nas reuniões do Conselho Municipal de Saúde de Pedro 

Leopoldo, especialmente a 305º Reunião Ordinária, realizada no dia 10 de 

outubro de 2017; 

c) as discussões estabelecidas durante reunião realizada em 06 de novembro de 

2017 pela Comissão Técnica de Avaliação do Plano Municipal de Saúde; 

d) o objetivo de consolidar, fortalecer, ampliar e acelerar o processo de Controle 

Social do SUS, por intermédio dos Conselho Municipal de Saúde, da 

Conferências de Saúde e Plenárias do CMS/PL. 

RESOLVE: 

Art. 1º - Aprovar o Plano Municipal de Saúde de Pedro Leopoldo 2018-2021. 

Art. 2º - Revogam-se todas as disposições contrárias. 

Pedro Leopoldo, 14 de novembro de 2017. 

 

Fabrício Henrique dos Santos Simões 

Presidente do Conselho Municipal de Saúde de Pedro Leopoldo 

 

 

 

Marcelo Cristino Carneiro Silveira 

Vice-presidente do Conselho Municipal de Saúde de Pedro Leopoldo 
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José Francisco Batista 

1º Secretário do Conselho Municipal de Saúde de Pedro Leopoldo 

 

 

 

Cláudia Cristina da Silva 

2º Secretária do Conselho Municipal de Saúde de Pedro Leopoldo 
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3 ATO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE QUE APROVA AS METAS E 

INDICADORES DA PACTUAÇÃO INTERFEDERATIVA PARA OS ANOS 2018 

À 2021 

 

O Plenário do Conselho Municipal de Saúde de Pedro Leopoldo, em sua 306º 

Reunião Ordinária, realizada no dia 14 e novembro de 2017, no uso de suas 

competências regimentais e atribuições conferidas pela Lei nº 8.080, de 19 de 

setembro de 1990, e pela Lei nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990, considerando: 

a) os debates ocorridos nas reuniões do Conselho Municipal de Saúde de Pedro 

Leopoldo; 

b) o objetivo de consolidar, fortalecer, ampliar e acelerar o processo de 

Controle Social do SUS, por intermédio dos Conselho Municipal de Saúde, da 

Conferências de Saúde e Plenárias do CMS/PL. 

RESOLVE: 

Art. 1º - Aprovar as metas e indicadores da pactuação interfederativa para os 

anos 2018, 2019, 2020 e 2021. 

§1º – As metas e indicadores da pactuação interfederativa para os anos 2018, 

2019, 2020 e 2021 encontram-se em documento anexo. 

§2º – As fichas de qualificação dos 23 indicadores estabelecidos para os anos 

de 2018 a 2021 observam as discussões realizadas em reunião ordinária da Comissão 

Intergestores Tripartite de 24 de novembro de 2016, publicado no Diário Oficial da 

União, em 12 de dezembro de 2016, por meio da Resolução n° 8. 

 

Pedro Leopoldo, 14 de novembro de 2017. 
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Fabrício Henrique dos Santos Simões 

Presidente do Conselho Municipal de Saúde de Pedro Leopoldo 

 

 

 

Marcelo Cristino Carneiro Silveira 

Vice-presidente do Conselho Municipal de Saúde de Pedro Leopoldo 

 

 

 

José Francisco Batista 

1º Secretário do Conselho Municipal de Saúde de Pedro Leopoldo 

 

 

 

Cláudia Cristina da Silva 

2º Secretária do Conselho Municipal de Saúde de Pedro Leopoldo 
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ANEXOS 

 

Anexo 1 - Relatório da X Conferência Municipal de Saúde de Pedro Leopoldo – MG 

 

X CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PEDRO LEOPOLDO – MG 

 “SUS – Onde estamos e para onde vamos?” 

 

 

A X Conferência Municipal de Saúde de Pedro Leopoldo foi convocada pelo 

Decreto n.º 1.715, de 01 de agosto de 2017, tendo sido realizada em 25 e 26 de 

agosto de 2017, no auditório do Centro de Artes e Esportes Unificados – CEU’s, com 

o objetivo de discutir e deliberar sobre assuntos de interesse da política municipal de 

saúde.  

Previamente à X Conferência Municipal de Saúde foram realizadas duas pré-

conferências, sendo a primeira em 08 de agosto de 2017, sendo a primeira na 

Câmara Municipal de Pedro Leopoldo, que abrangeu a Região Centro – Sul e a 

segunda no dia 16 de setembro de 2017, na Unidade Básica de Saúde – ESF Dom 

Camilo/Santa Tereza que abrangeu a Região Norte. 

O tema central da X Conferência Municipal de Saúde, “SUS – Onde estamos e para 

onde vamos?” e foram trabalhados prioritariamente os eixos: 

I. Eixo I: Atenção Primária – Saúde da Família e Comunidade.  

II.  Eixo II:  Promoção e Vigilância em Saúde. 

III. Eixo III: Atenção Especializada e serviços contratados.  

IV. Eixo IV: Urgência e Emergência e Atendimento Hospitalar. 

V. Eixo V: Gestão da Força de Trabalho e Educação. 

VI. Eixo VI: Direito à Direito, Cidadania, Controle Social e Financiamento. 
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Ao todo, foram aprovadas 59 propostas na X Conferência Municipal de Saúde, 

sendo a distribuição do número de propostas por tema a seguinte: 

 

Eixo I – Atenção Primária: Saúde da Família e Comunidade 

I. Ampliar o acesso ao NASF para todo o município e também a equipe de 

profissionais que compõe o NASF; 

II. Ampliar a cobertura de ESF em Pedro Leopoldo, reconhecendo os indicadores 

assitenciais e epidemiológicos, e observado as conclusões de estudo técnico 

elaborado pela SMS em parceria com o CMS. 

III. Readequar a distribuição da população adscrita por unidade de ESF de 

acordo com a legislação vigente; 

IV. Completar os profissionais em falta nas equipes de ESF, com destaque para os 

ACS. 

V. Fortalecer a segurança dos profissionais e usuários das unidades de ESF; 

VI. Informatizar as unidades de ESF para a ativação do prontuário eletrônico; 

VII. Ampliar a capacidade de atendimento do ESF à população da zona rural 

com realização de mutirões; 

VIII. Integrar a rede de atenção da pessoa com deficiência à atenção primária 

permitindo que a unidade de ESF seja a direcionadora para o cuidado 

especializado na APAE ou em outros serviços; 

IX. Ampliar as equipes de odontologia integradas à estratégia de saúde da 

família; 

X. Revisar os protocolos de regulação de exames para os médicos de ESF, 

objetivando a disponibilização de recursos necessários à maior resolutividade 

da atenção primária. 

Todas aprovadas por unanimidade.  
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Eixo 2 – Promoção e Vigilância em Saúde 

I. Promover a melhoria do gerenciamento de resíduos de acordo com a 

legislação vigente; 

II. Criação de política pública municipal para diagnóstico e controle de IST's, 

agilizando os diagnósticos através de testes rápidos. 

III. Garantir acesso da população às ações de imunização e intensificar ações 

de educação em saúde. 

IV. Contratação de empresa especializada em serviços de controle de pragas 

urbanas, para dedetização dos estabelecimentos de saúde de forma regular. 

V. Estabelecer programa de controle de animais: Castração e Instituição de 

posse responsável de animais. 

VI. Criação de calendário de ações voltadas para a saúde coletiva incluindo 

lazer e cultura visando reduzir agravos em distritos mais vulneráveis. 

VII. Fortalecer e reestruturar as ações de vigilância sanitária, bem como as vistorias 

periódicas aos estabelecimentos e atendimentos de denúncias. 

VIII. Garantir e fortalecer as ações de controle das arboviroses. 

IX. Fortalecer a política de saúde do trabalhador garantindo também o 

monitoramento e prevenção de doenças relacionadas ao trabalho, 

conforme legislação vigente 

Todas aprovadas por unanimidade.  

 

Eixo 3 – Atenção Especializada e Serviços Contratados 

I. Implantar o Programa de Atenção Domiciliar (PAD) para atendimento de 

pacientes hospitalizados com intuito de desospitalizar, atendendo 100% do 

município. 

II. Manter uma política de atenção adequada e humanizada a gestante, 

puérpera e ao neonato com a implementação dos protocolos de referência 

e contra referência, com regulação da atenção. 

III. Criar um CAPSi e estruturar as equipes de saúde mental. 
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IV. Aperfeiçoar os componentes de regulação, prontuário eletrônico, transporte 

sanitário e demais elementos que compõem o sistema logístico da saúde. 

V. Ampliar e aperfeiçoar serviços, cuidado e procedimentos vinculados à 

atenção especializada de baixa e média complexidade ambulatorial e 

hospitalar. 

VI. Implementar a saúde bucal, garantindo o acesso às especialidades e 

emergência/urgência odontológica. 

VII. Ampliar e aperfeiçoar os serviços, cuidado e procedimento de fisioterapia e 

reabilitação na promoção da saúde e na atenção secundária. 

VIII. Manter e melhorar os serviços de assistência aos pacientes que necessitam de 

hemodiálise garantindo o acesso. 

IX. Fortalecer e efetivar as ações da saúde entre ESF e os pontos de atenção 

especializada, garantindo a adesão de toda a rede ao matriciamento. 

X. Melhorar a infraestrutura física e ambiental dos centros de especialidade, 

garantindo a sua manutenção, bem como os insumos e equipamentos 

necessários para atendimento à população. 

XI. Manter disponível, de acordo com os parâmetros assistenciais, acesso aos 

serviços de apoio, imagem e diagnóstico especializado. 

XII. Articular uma discussão intersetorial de uma política de álcool e drogas. 

XIII. Institucionalizar a política de saúde da mulher e da criança como uma política 

pública / Institucionalizar a Escola da Gestante. 

XIV. Fortalecer as políticas públicas e implementar a rede de atenção 

especializada para as pessoas portadoras de deficiência. 

Todas aprovadas por unanimidade.  

 

Eixo 4 – Urgência, Emergência e Atendimento Hospitalar  

I. Viabilizar serviços laboratoriais 24h para os serviços de urgência e emergência 

do hospital e implantar a coleta no PA da Lagoa; 
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II. Estender o tempo de funcionamento do CEM Lagoa, sete dias por semana por 

12h com uma ambulância e ainda estender o serviço odontológico e 

farmacêutico, após readequação do quadro de RH; 

III. Estender as avaliações (neurológicas, endocrino, uro e imagem) no CEM da 

Lagoa, desafogando a região central e melhorando o atendimento para a 

população da região norte; 

IV. Implantar o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), desde que 

assegurado o financiamento e habilitação do serviço pela União e Estado; 

V. Avaliar e atualizar os protocolos clínicos utilizados no âmbito da rede urgência 

e emergência, adequando-os nos casos necessários; 

VI. Viabilizar feristas para suprir os funcionários nas unidades de urgência e 

emergência; 

VII. Implementar efetiva educação continuada para todos os funcionários das 

unidades relacionadas: Hospital e PA Lagoa; 

VIII. Propor segurança e portaria 24h das unidades relacionadas: Hospital e PA 

Lagoa; 

IX. Pactuar demandas de urgência/emergência com outros municípios para os 

casos que não podem ser solucionados em Pedro Leopoldo 

 

Todas aprovadas por unanimidade.  

 

Eixo 5 – Gestão da Força de Trabalho e Educação Permanente em Saúde. 

I. Elaborar um Plano de Acolhimento e Capacitação ao servidor recém-

empossado e construir e executar um Plano Municipal de Educação 

Permanente para o servidor público da saúde (entre os cursos: Práticas 

Integrativas e Complementares, Educação em Saúde nas Escolas, 

Atendimento Pré-hospitalar aos Socorristas do SUS/PL, entre outros); 

II. Construir mecanismos/instrumentos que permitam uma comunicação em 

saúde mais efetiva com os trabalhadores e usuários do SUS; 
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III. Estabelecer acordo de cooperação técnica com municípios referências e 

universidades em serviços e ações de saúde; 

IV. Implantar cursos para os trabalhadores do SUS em parceria com a Escola de 

Saúde Pública de Minas Gerais (ESP/MG), inclusive cursos sobre "Noções 

Básicas do SUS"; 

V. Tornar Pedro Leopoldo pólo de Educação Permanente no âmbito da saúde; 

VI. Propor legislação que viabilize o pagamento de incentivos de desempenho 

para os profissionais de saúde do ESF no PMAQ, observado os regramentos da 

Política Nacional de Atenção Básica; 

VII. Estabelecer mecanismos de controle do exercício dos profissionais de saúde 

(ponto biométrico), tendo em vista o cumprimento da carga horária e uma 

conduta humanizada e adequada aos princípios e diretrizes do SUS; 

VIII. Implantar uma Ouvidoria em Saúde; 

IX. Implantar um programa de segurança do trabalho para os trabalhadores de 

saúde, bem como reforçar a integridade física dos profissionais de saúde no 

ambiente de trabalho; 

X. Adequar a quantidade de RH às necessidades e parâmetros de saúde, 

criando, quando for o caso, cargos e funções necessárias às ações de 

promoção e prevenção à saúde; 

XI. Adequar a situação dos servidores de saúde em relação à insalubridade, 

periculosidade. 

Todas aprovadas por unanimidade.  

 

Eixo 6 – Direito à Saúde, Cidadania, Controle Social e Financiamento  

I. Coordenar uma frente regional de defesa do SUS, com a participação de 

outros atores da região (Legislativo, Judiciário, Ministério Público, Conselhos 

Municipais de Saúde, entre outros; 

II. Aproximar o Judiciário e o Ministério Público das questões afetas ao SUS, a fim 

de subsidiar decisões mais assertivas; 
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III. Dar continuidade à criação dos conselhos locais nas unidades de saúde; 

IV. Dar visibilidade ao Conselho Municipal de Saúde, divulgando suas atribuições, 

ações e projetos; 

V. Articular parcerias com outros conselhos de saúde, tendo em vista a troca de 

experiências entre conselheiros, além de manter disponibilizadas 

capacitações periódicas; 

VI. Definir estratégia de conclusão das obras do Hospital Municipal Francisco 

Gonçalves, corrigindo possíveis equívocos existentes no projeto original e 

observado as limitações assistenciais e financeiras do município. 

Todas aprovadas por unanimidade.  
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Anexo 2 - Programação da X Conferência Municipal de Saúde de Pedro Leopoldo – 

MG 

PROGRAMAÇÃO – 26.08.2017 - Sábado 
 

Horário Atividade 

8:00 às 

9:00 hs 
Lanche / Credenciamento e acolhimento 

9:00h às 

10:00 hs 

Mesa de abertura: 
 

Leitura e aprovação do Regimento da X Conferência 

Municipal de Saúde. 

 

Rede de Atenção à saúde (Atenção Primária: ESF, ordenadora 

do cuidado, Atenção especializada e serviços contratados, 

Urgência, Emergência e Atendimento Hospitalar, Gestão da 

força de trabalho e educação permanente em saúde; Direito 

à Saúde, Cidadania e Financiamento da Saúde) – Fabrício 

Simões - Secretário Municipal de Saúde 

Saúde Mental (Livremente e Crescer funcionamento no 

município) – Gestores Saúde Mental 

Controle Social (Importância de participar do CMS, 

conferências) – Denise Sales – Conselheira municipal de saúde 

Vigilância em Saúde (Áreas de atuação) – Daniel Carmo e 

Ronaldo Martins – Divisão de Saúde Coletiva 

10:00 às 

12:30 hs 

Trabalho em grupo com a orientação e supervisão de 

facilitadores: 
 

Grupos de Discussão: 
 

I- Atenção Primária: Saúde da Família e Comunidade; 
Facilitador: Orozimbo 

 

II- Promoção e vigilância em saúde; 
Facilitador: Ronaldo/Daniel 

 

III- Atenção especializada e serviços contratados; 
Facilitador: Simere/Giselly 

 

IV- Urgência, Emergência e Atendimento Hospitalar; 
Facilitador: Lúcio Flávio/Cristina 

 

V- Gestão da força de trabalho e educação permanente em 

saúde; 
Facilitador: Darlan/Rejane 

 

VI- Direito à Saúde, Cidadania, Controle Social e 

Financiamento da Saúde; 
Facilitador: Denise/Valquíria 



PLANO MUNICIPAL DE SAÚDE 2018-2021 

Horário Atividade 

12:30 às 

13:30 hs 
Almoço 

13:30 às 

15:30 hs 
Plenária com votação das propostas 

15:30 às 

16:00 hs 
Lanche 

16:00 às 

16:30 hs 

Leitura e aprovação do relatório final (propostas e 

delegados) 

16:30 às 

17:00hs. 
Encerramento 
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Anexo 3 - Decreto Municipal n.º 1.715 de 01 de agosto de 2017 
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