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O Conselho Municipal de Saúde, no uso de suas competências conferidas pela Lei
Federal nº 8.142/90 e Lei Municipal nº 5.104, aprovou o Plano Municipal de Saúde
2018-2021, da Secretaria Municipal de Saúde da Cidade do Rio de Janeiro, conforme
decisão da reunião ordinária do colegiado, realizada em 26 de março de 2018. Deliberação S/COMS nº 339 de 26 de março de 2018, publicada no Diário Oficial do Município do Rio de Janeiro em 02 de abril de 2018.
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SÍNDROME DE IMUNODEFICIÊNCIA ADQUIRIDA (SIDA)

AIH

AUTORIZAÇÃO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR

AP

ÁREA DE PLANEJAMENTO

APAC

AUTORIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO AMBULATORIAL DE ALTA
COMPLEXIDADE

BPA-I

BOLETIM DE PRODUÇÃO AMBULATORIAL INDIVIDUAL

CAP

COORDENADORIA GERAL DE ATENÇÃO PRIMÁRIA

CAPS

CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL

CAPS AD

CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL – ÁLCOOL E DROGAS

CDS

CONSELHO DISTRITAL DE SAÚDE

CEDS-RIO

COORDENADORIA ESPECIAL DA DIVERSIDADE SEXUAL

CER

COORDENAÇÃO DE EMERGÊNCIA REGIONAL

CF

CLÍNICA DA FAMÍLIA

CIB

COMISSÃO INTERGESTORA BIPARTITE

CIR

COMISSÃO INTERGESTORA REGIONAL

CIT

COMISSÃO INTERGESTORA TRIPARTITE

CMS

CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE

CNES

CADASTRO NACIONAL DE ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE

COMS

CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

DAR

DOENÇAS DO APARELHO RESPIRATÓRIO

DATASUS

DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA DO SUS

DCNT

DOENÇAS CRÔNICAS NÃO TRANSMISSÍVEIS

DCV

DOENÇAS CARDIOVASCULARES

DEM

DOENÇAS ENDÓCRINO METABÓLICAS

DIP

DOENÇAS INFECCIOSAS PARASITÁRIAS

DM

DIABETES MELLITUS

DT

DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS

EAD

ENSINO A DISTÂNCIA

ESF

ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA

FMS

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

GTD

GERÊNCIA DE TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO

HIV

VÍRUS DA IMUNO DEFICIÊNCIA HUMANA

IAM

INFARTO AGUDO DO MIOCÁRDIO

IBGE

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA

IDH

ÍNDICE DE DESENVOLVIMENTO HUMANO

IDH-M

ÍNDICE DE DESENVOLVIMENTO HUMANO MUNICIPAL

IMC

ÍNDICE DE MASSA CORPÓREA

INAD

INSTITUTO DE NUTRIÇÃO ANNES DIAS

IPP

INSTITUTO PEREIRA PASSOS

LDO

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

LGBT

LÉSBICAS, GAYS, BISSEXUAIS, TRAVESTIS, TRANSEXUAIS E
TRANSGÊNEROS

LOA

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL

MRJ

MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO

MS

MINISTÉRIO DA SAÚDE

NAF

NÚCLEO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

NASF

NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA

PADI

PROGRAMA DE ATENÇÃO DOMICILIAR AO IDOSO

PCRJ

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

PIB

PRODUTO INTERNO BRUTO

PPA

PLANO PLURIANUAL

PRMFC

PROGRAMA DE RESIDÊNCIA EM MEDICINA DA FAMÍLIA E
COMUNIDADE

PSE

PROGRAMA SAÚDE NAS ESCOLAS

RA

REGIÃO ADMINISTRATIVA

RAP

REDE DE ADOLESCENTES E JOVENS PROMOTORES DE SAÚDE

REMUME-RIO

RELAÇÃO MUNICIPAL DE MEDICAMENTOS ESSENCIAIS

RENAME

RELAÇÃO NACIONAL DE MEDICAMENTOS ESSENCIAIS

RH

RECURSOS HUMANOS

SIM

SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE MORTALIDADE

SISREG

SISTEMA DE REGULAÇÃO

SISVAN

SISTEMA DE VIGILÂNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL

SMS

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

SUBG

SUBSECRETARIA DE GESTÃO

SUBGEX

SUBSECRETARIA GERAL EXECUTIVA

SUBHUE

SUBSECRETARIA DE ATENÇÃO HOSPITALAR, URGÊNCIA E
EMERGÊNCIA

SUBPAV

SUBSECRETARIA DE PROMOÇÃO, ATENÇÃO PRIMÁRIA E VIGILÂNCIA
EM SAÚDE

SUBREG

SUBSECRETARIA DE REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO,
CONTRATUALIZAÇÃO E AUDITORIA

SUBVISA

SUBSECRETARIA DE VIGILÂNCIA, FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA
E CONTROLE DE ZOONOSES

SUS

SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE

TB

TUBERCULOSE

UPA

UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

UTI

UNIDADE DE TRATAMENTO INTENSIVO

VIGITEL

VIGILÂNCIA DE FATORES DE RISCO E PROTEÇÃO PARA DOENÇAS
CRÔNICAS POR INQUÉRITO TELEFÔNICO

VIVA

VIGILÂNCIA DE VIOLÊNCIAS E ACIDENTES
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APRESENTAÇÃO
O Plano Municipal de Saúde 2018-2021 é a peça chave de planejamento para o período e
tem por tarefa orientar a gestão no Sistema Único de Saúde no município do Rio de Janeiro.

A elaboração deste Plano, resultado de um amplo processo de diálogo, caracteriza-se
pelo esforço de fortalecimento do planejamento integrado da saúde. Dessa forma, seu
conteúdo expressa a identificação das necessidades de saúde da população carioca e delineia a resposta institucional concebida pela Secretaria Municipal de Saúde (SMS).
A metodologia de elaboração envolveu a criação de um grupo de trabalho multidisciplinar
com representantes de todas as subsecretarias da SMS. As equipes trabalharam de forma
integrada e conduziram o processo de confecção do PMS em concomitância com a elaboração do Plano Estratégico 2017-2020 e com o Plano Plurianual 2018-2021, reforçando a
função do planejamento integrado ao orçamento e ampliando a capacidade de execução,
monitoramento e avaliação das ações planejadas. Simultaneamente, o grupo de trabalho
resgatou o debate e as diretrizes aprovadas pela XII Conferência Municipal de Saúde, realizada em julho de 2015, contemplando o amplo debate político sobre as prioridades e os
desafios no campo da saúde pública.
Resultado de um processo de construção coletiva/dialética e de consensos, balizado na
integração, participação e aprendizado coletivo. Este plano está divido em três seções que,
juntas, expressam um leque diversificado de questões fundamentais para o planejamento
e a gestão das ações e serviços de saúde pública sob a responsabilidade da SMS Rio.
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A primeira seção contempla aspectos relativos ao marco legal do SUS. A segunda apresenta uma análise das condições de saúde da população residente no município do Rio de
Janeiro. Por fim, a terceira assinala as macro diretrizes e quantifica metas estabelecidas
para o quadriênio 2018-2021, com vistas à consolidação de avanços nas ações e serviços
de saúde ofertados à população, à superação de desafios presentes no cotidiano das unidades de saúde e ao aprimoramento da gestão pública, com ênfase na:
 Promoção da qualidade de vida e da saúde da população durante todo o ciclo de
vida, garantindo atenção qualificada à saúde da mulher, o pleno desenvolvimento e
a proteção da infância e da juventude com políticas que visem enfrentar as causas
das violências, estimulando um envelhecimento ativo e saudável e freando o crescimento do sobrepeso e obesidade na população.
 Garantia da assistência qualificada pelos serviços de saúde, respeitando as
diversidades da população (religiosa, sexual e racial), promovendo cidadania e satisfação do usuário, com uso eficiente dos recursos.
 Garantia do meio ambiente saudável para reduzir a incidência das arboviroses e de
outros agravos à saúde.
 Atendimento aos segmentos mais vulneráveis da população, diminuindo as desigualdades sociais e espaciais da cidade.
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1. ESTRUTURA DO PLANO MUNICIPAL DE SAÚDE
O planejamento tem sido parte essencial da agenda dos gestores do SUS, particularmente
a partir da instituição do Decreto nº 7.508, de 28 de junho de 2011 – que regulamenta a Lei
8.080, dispondo sobre a organização do Sistema Único de Saúde (SUS), seu planejamento,
a assistência à saúde e a articulação interfederativa — e da Lei Complementar nº 141, de
13 de janeiro de 2012 (LC 141), que trata sobre os valores mínimos a serem aplicados anualmente pela União, estados, Distrito Federal e municípios em ações e serviços públicos
de saúde; estabelece os critérios de rateio dos recursos de transferências para a saúde e
as normas de fiscalização, avaliação e controle das despesas com saúde nas três esferas
de governo. Some-se a isso, a Portaria GM/MS 2.135 de 25/09/13 – estabelece diretrizes
para o processo de planejamento no âmbito do SUS, detalhando o que está expresso na
Lei 8.080/90, no Decreto 7.508/11 e na LC 141/12.
Cabe ressaltar o capítulo III da Lei nº 8080/90, que trata do planejamento e orçamento. Os
artigos 36 e 37 definem que o processo de planejamento e orçamento do SUS será ascendente, do nível local até o federal, ouvidos seus órgãos deliberativos, compatibilizando-se
as necessidades da política de saúde com a disponibilidade de recursos em planos de
saúde dos municípios, dos estados, do Distrito Federal e da União. Os planos de saúde
são a base das atividades e programações de cada nível de direção do Sistema Único de
Saúde (SUS) e seu financiamento será previsto na respectiva proposta orçamentária. A
figura 1 assinala a interface entre Plano de Saúde e Plano Plurianual e a figura 2 sumariza
integração dos principais instrumentos de planejamento do SUS:
FIGURA 1 – Estrutura do Plano Municipal de Saúde e do Plano Plurianual11
PREMISSAS – Planos de governo, Prioridades da gestão
Plano Municipal de Saúde – Lei 8.080/90
Diretrizes da CMS
Port. 2.135/13

Plano Plurianual – CF/88, Art;165

Análise situacional
Port. 2.135/16

Diretrizes e
Programas

OBJETIVOS (4 anos) – LC 141/12

CF/88
Art.
165
§ 1º

Indicadres – Port. 2.135/13
META (4 anos)
Meta anuais

Meta anuais

Meta anuais

Meta anuais

LC 141/12 e Decreto 7.508/11
1 Fonte: Adapatado de CGPL/SPO/SE/MS, citado in Brasil, PNS 2016-2019, disponível em: file:///C:/Users/01601046/
Documents/Back%20up%20Vit%C3%B3ria/Bibliotecas/Documents/SMS%202017/2017/PMS%202018%202021/
plano%20nacional%20saude_2016_2019.pdf
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FIGURA 2 – Planejamento do SUS: normatização e integração

Principais normalizações:
• CF/88 Art. 165 e 169
• Lei 8080/1990
• LC n˚ 101/2000
• LC n˚ 141/2012
• Portaria GM n˚ 2.135/2013

Plano Plurianual (PPA) - é um dos instrumentos de
planejamento e gestão pública com vigência de 4 anos.
Projeto de Leis de Diretrizes Orçamentárias (PLDO) Apresenta a estrutura dos programas, ações e metas
físcas do PPA na Câmara Municipal de Vereadores.
Lei Orçamentária Anual (LOA) - Apresenta a estrutura
dos programas, ações e orçamentos previsto na CMV.
Plano Municipal de Saúde (PMS) - Instrumento que, a
partir da análise situacional, apresenta as intenções e
os resultados a serem buscados no período de 4 anos.

Instrumento de
Planejamento do SUS

Fonte: Elaboração própria.

Programação Anual de Saúde (PAS) - Instrumento
onde se operacionaliza as intenções do PMS e
onde as metas físicas e orçamentárias anuais são
correlacionadas ao PPA.
Relatório Anual de Gestão (RAG) - É o instrumento
onde, entre outras informações, , apresenta os
resultados alcançados na PAS

Seguindo este arcabouço normativo, a elaboração do Plano Municipal de Saúde (PMS)
para o quadriênio 2018-2021 tomou como ponto de partida as deliberações da XII Conferência Municipal. Contudo resulta do amplo processo de diálogo, iniciado com a formalização das prioridades de governo na área de saúde para o período, sistematizadas pelos
técnicos da Secretaria Municipal de Saúde e, posteriormente, enriquecido pela contribuição das representações sociais atuantes no âmbito dos dez conselhos distritais (CODS) e
do COMS. A Lei Municipal nº 5.104, de 3 de novembro de 2009, em seu Artigo 3º dispõe
sobre a participação do Conselho Municipal e dos conselhos distritais de Saúde na análise, da elaboração e da atualização das políticas do SUS, fiscalizando sua aplicação e atuando na proposição de diretrizes para elaboração de Plano de Saúde do Município e dos
planos de Saúde das áreas de planejamento do Município.
O processo de revisão e aprovação do PMS percorre várias etapas, a saber: 1) Apresentação da versão preliminar à comissão executiva do Conselho Municipal de Saúde; 2) Apresentação e discussão de propostas contidas no Plano em todas as dez áreas de Planejamento da Saúde, com reuniões plenárias com os dez conselhos distritais e 3) debate final,
num movimento dinâmico, democrático e participativo na Plenária do Conselho Municipal, com vistas à aprovação do documento, que irá nortear a política pública de saúde no
âmbito do município do Rio de Janeiro para os próximos quatros anos.
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Após amplo debate sobre o tema, incorporou-se ao escopo do PMS as políticas de saúde
preconizadas pela Conferência Municipal e as linhas políticas, traduzidas em diretrizes,
estratégias e metas. Todas alinhadas ao Plano Plurianual, e com o entendimento de que
a integração do planejamento das ações de saúde é condição sine qua non para garantir a
sua execução. Dessa forma, o conjunto de metas está expresso em seis eixos temáticos,
que refletem as prioridades da gestão:
1. Direito à Saúde, garantia de acesso e atenção de qualidade;
2. Participação e controle social
3. Valorização do trabalho e da Educação em Saúde
4. Financiamento do SUS e relação público-privado
5. Gestão do SUS e modelos de Atenção à Saúde
6. Ciência, tecnologia, inovação em Saúde, informação, educação e política de comunicação do SUS.
Sob estes eixos há uma gama diversificada de ações coordenadas que dão concretude às
propostas da SMS para o próximo quadriênio.
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2. ANÁLISE SITUACIONAL
2.1. Estrutura do Sistema Municipal de Saúde
O município do Rio de Janeiro tem 1.224 km², organizados em 33 regiões administrativas(RA) e 160 bairros. Capital e maior cidade do estado homônimo e a segunda maior e
mais importante cidade do Brasil. Para fins de planejamento em saúde, o município do
Rio de Janeiro (MRJ) está inserido na Região Metropolitana de Saúde I, do estado do Rio
de Janeiro. De modo similar, no plano interno, a Secretaria Municipal de Saúde trabalha,
desde 1993, com a divisão da cidade em 10 áreas de Planejamento em Saúde (AP).
FIGURA 3 – Divisões administrativas: Região de Saúde Metropolitana I e áreas de Planejamento em
Saúde do município do Rio de Janeiro.

Fonte: IPP, SES-RJ e SMS-Rio, 2017.

A dinâmica social da cidade do Rio de Janeiro e a rede de interações entre as áreas de
Planejamento, por meio das atividades econômicas, da circulação, da mobilidade e da
distribuição dos equipamentos públicos e privados de saúde, educação e lazer, determinam as características de cada área e das formas de adoecimento e mortalidade. Essa
complexidade deriva em grande parte da heterogeneidade de sua ocupação. A história
de sua evolução urbana fez com que se tenha, hoje, um quadro de grande desigualdade
entre as regiões da cidade no que diz respeito à oferta de bens e serviços essenciais e da
distribuição de sua população. É com essas características que a cidade vive o Sistema
Único de Saúde (SUS), que é um dos maiores sistemas de saúde pública do mundo.
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O SUS foi planejado para oferecer desde prevenção até procedimentos de alta complexidade. O Brasil é o único país no mundo com mais de 100 milhões de habitantes, com assistência universal e gratuita a toda a população. O Sistema faz parte das ações definidas
na Constituição Federal de 1988 como de “relevância pública”, sendo atribuído ao poder
público a sua regulamentação, a fiscalização e o controle das ações e dos serviços de saúde. Para tanto, a regulamentação do dispositivo constitucional, por meio das leis 8.080/90
e 8.142/90, introduziu o dever do Estado na execução de políticas econômicas e sociais de
forma a reduzir o risco de doenças.
São princípios estruturantes da institucionalidade do SUS a universalidade, a integralidade
e a equidade. A eles se somam os princípios organizacionais com destaque para a descentralização de meios e responsabilidades, com prioridade municipal de execução, além da
participação social na elaboração e controle da política de saúde nos três níveis de governo.
No plano operacional, o SUS distribui competências específicas para cada ente público,
e delega à esfera privada papel complementar nesse conjunto de ações. Dessa forma,
as ações e serviços públicos de saúde devem integrar uma rede regionalizada e hierarquizada, organizada de acordo com as seguintes diretrizes: a) Descentralização política e
administrativa, com direção única em cada esfera de governo; b) Atendimento integral,
com prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais; e
c) Participação e controle social.
Para responder às necessidades de saúde da população e aos desafios da gestão cotidiana do SUS no município do Rio de Janeiro, a Secretaria Municipal de Saúde dispõe da
seguinte estrutura:
FIGURA 4 – Estrutura organizacional da Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro, 2017.
Comitê de Gestão do
Fundo Municipal
de Saúde

SECRETARIA
MUNICIPAL DE SAÚDE

Conselho Municipal
de Saúde

Comitê de Ética
em Pesquisa
Secretaria Executiva do
Conselho de Saúde
Ouvidoria
Assessoria de
Comunicação Social

SUBGEX

SUBREG

SUBPAV

SUBHUE

SUBVISA

SUBG

SUBPDEC*
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 SUBGEX - Subsecretaria Geral Executiva
 SUBREG - Subsecretaria de Regulação, Controle e Avaliação, Contratualização e
Auditoria
 SUBPAV - Subsecretaria de Promoção, Atenção Primária e Vigilância em Saúde
 SUBHUE - Subsecretaria de Atenção Hospitalar, Urgência e Emergência
 SUBVISA - Subsecretaria de Vigilância, Fiscalização Sanitária e Controle de Zoonoses
 SUBG - Subsecretaria de Gestão
 SUBPDEC - Subsecretaria de Proteção e Defesa Civil
*Delegada à Secretaria Municipal de Ordem Pública (SEOP). Fonte: Sistema Integrado de Codificacão Institucional (SICI), 2017.
Modelo simplicado. Estrutura completa disponível em: http://prefeitura.rio/documents/73801/6ad04db9-80cc-4017-b36a-4c5316e1fa57

2.2. Panorama demográfico
O Rio de Janeiro tem, segundo dados do Censo Demográfico de 2010, 6.320.446 habitantes
(IBGE, 2010), o que a caracteriza como a segunda maior cidade do Brasil. É ainda o núcleo da
Região Metropolitana do Rio de Janeiro, que, com seus 11.835.708 habitantes (IBGE, 2010),
se situa entre os 15 maiores contingentes populacionais do mundo (GIAMBIAGI, 2015). Para
o ano de 2020 é projetada para a cidade a quantidade de 6.661.359 habitantes22, o que
mostra uma estagnação no seu crescimento populacional, com uma queda na taxa de crescimento de 7,4% no período 2000-2010 para 5,1% no período 2010-2020.
A distribuição dessa população pela cidade se dá como demonstrado no mapa 2, onde se
destacam a alta densidade demográfica nas áreas de ocupação mais antiga da cidade, e
os atuais eixos de expansão, marcadamente as áreas de menor densidade. Podem ser observados ainda “bolsões” de densidade muito acima da média, formados de um lado pelas
grandes favelas da cidade, como a Rocinha na AP 2.1 e os complexos da Maré e do Alemão
na AP 3.1, e por outros bairros de classe média e alta, principalmente nas APs 2.1 e 2.2.

2 Disponível em: http://portalgeo.rio.rj.gov.br/estudoscariocas/download/3255_Proje%C3%A7%C3%A3oPopulacional2013-2020_CidadedoRiodeJaneiro_m%C3%A9todoAiBi.pdf
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FIGURA 5 – Distribuição espacial da população residente no município do Rio de Janeiro, setores
censitários.

Fonte: IBGE, 2010.

Um aspecto fundamental para a análise de situação do município é observar sua posição
no processo de transição demográfica, considerando o passado recente e, simultaneamente, as projeções para o futuro próximo.

As pirâmides etárias evidenciam esse processo, destacando-se a crescente tendência de
envelhecimento da população do município do Rio de Janeiro. Essas alterações têm impactos importantes para a oferta de serviços de saúde para a população, exigindo dos
gestores uma abordagem fundamentada em programas abrangentes de promoção da
saúde e de cuidado integral em todo o ciclo de vida.
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GRÁFICO 1 – Distribuição da população residente, por sexo e faixa etária, Município do Rio de Janeiro,
1991, 2000, 2010 e 2020.
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Fonte: IBGE, Censos 1991, 2000, 2010.
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A evolução da estrutura etária demonstrada nos gráficos relaciona-se diretamente com a
redução da taxa de fecundidade3 e o aumento da expectativa de vida4 da população carioca nas últimas décadas. Em relação a isso, desde a década de 1970 é notório que o Rio
de Janeiro lidera o processo de envelhecimento populacional no país, tendo atualmente
uma taxa de 1,6 filhos por mulher, bastante abaixo da taxa de reposição de 2,1 filhos. Em
função disso, a população carioca deve atingir seu auge numérico entre 2020 e 2025, 20
anos antes do Brasil5. Portanto, a se manter essa tendência, é esperada uma queda no
contingente populacional da cidade já a partir da próxima década.

2.3. Morbidade e Mortalidade
2.3.1. Morbidade6
A ocorrência de doenças e agravos à saúde é um fenômeno multifacetado e que suscita análise cuidadosa dos seus determinantes. Atualmente, o perfil de morbidade da
população residente no município do Rio de Janeiro tem se caracterizado pela crescente
prevalência7 e incidência8 das doenças crônicas não transmissíveis, mas também pela coexistência de doenças transmissíveis, emergentes e reemergentes. Vejamos:
a) Doenças Transmissíveis
As mudanças no padrão de ocorrência das doenças têm promovido novos e constantes
desafios, tanto para gestores e responsáveis pala tomada de decisão do setor da Saúde
como também para outros setores governamentais, cujas ações repercutem na ocorrência dessas doenças.
Nesse contexto, algumas doenças transmissíveis apresentam persistência, fato que, muitas vezes, está relacionado a determinantes multissetoriais, externos às ações típicas do
sistema de saúde. Dessa forma, requerem contínuo fortalecimento e expansão das estratégias de prevenção, controle e ações de vigilância epidemiológica/Saúde.

3 Taxa de fecundidade é uma estimativa do número médio de filhos que teria uma mulher de uma coorte hipotética (15
e 49 anos de idade) ao final de seu período reprodutivo.
4 A expectativa de vida, também chamada de esperança de vida ao nascer, consiste no número médio de anos que um
recém-nascido esperaria viver se estivesse sujeito a uma lei de mortalidade.
5 Disponível em https://www.ecodebate.com.br/2015/04/29/decrescimento-da-populacao-da-cidade-do-rio-de-janeiro-artigo-de-jose-eustaquio-diniz-alves/
6 A palavra morbilidade provém da palavra latina morbus, que significa tanto doença física, enfermidade, como doença
do espírito, paixão. Em epidemiologia, o conceito se refere à taxa de portadores de determinada doença em relação à
população total estudada, em determinado espaço e tempo.
7 Prevalência é o número total de casos de uma doença, observados num local e período específicos.
8 Incidência é o número de novos casos da doença que tiveram início no mesmo local e período. Alta incidência significa
um risco coletivo de adoecer alto.
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Figuram ainda entre as doenças transmissíveis com quadro persistente: esquistossomose, malária, coqueluche, leishmaniose tegumentar e visceral, hepatite, leptospirose e mais
recentemente as arboviroses.

As arboviroses de maior expressão até o momento são: dengue, zika e chikungunya. Evidências apontam para a relação dessas doenças com a apresentação de manifestações
neurológicas: encefalites, meningoencefalite, mielite, síndrome de Guillain-Barré. Há ainda um forte consenso científico de que o vírus zika possa ser uma causa de microcefalia
em recém-nascidos de mães expostas ao vírus zika durante a gravidez, além de outras
complicações neurológicas que, em conjunto, constituem a síndrome congênita do vírus
zika (SCZ). Neste sentido, a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), por meio de sua Superintendência de Vigilância em Saúde (SVS) mantém monitoramento contínuo do comportamento das arboviroses na cidade, a fim de que estudos clínicos e epidemiológicos possam
melhor caracterizar a síndrome.
Em 2016, como estratégia de enfrentamento da possível epidemia por Arbovírus no MRJ,
foram instituídas 22 unidades Sentinela para identificação dos vírus circulantes, projeto
elaborado e viabilizado com parceria do Instituto Nacional de Infectologia (INI-FIOCRUZ).
Em 2017, o Ministério da Saúde alertou sobre a situação epidemiológica da Febre Amarela
(FA) e recomendou intensificação da vigilância no país, devido à ocorrência de casos prováveis de FA silvestre e epizootias em primatas não humanos, envolvendo municípios brasileiros, principalmente na região sudeste. Diante desse cenário, a rede municipal de saúde
do Rio de Janeiro se organizou de forma a contar com unidades estruturadas e equipes
completas, integradas e sensibilizadas para a gravidade dessa doença reemergente.
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No gráfico 2, a seguir, está representada a distribuição da taxa de incidência das arboviroses, nos anos de 2015 a 2017, com aumento da incidência das doenças ao longo do primeiro semestre de 2016 e queda continua das mesmas, que se mantém até o momento.
GRÁFICO 2 – Distribuição da taxa de incidência de arboviroses, por mês de início de sintomas e ano,
MRJ, 2015 a 2017.

Fonte: SINAN (NET e Online) – (Atualizado em 15/01/2018). Dados sujeitos a revisão.

Ainda configuram como importante problema de saúde a tuberculose, hanseníase,
hepatites virais, aids e sífilis.
Em relação à tuberculose, o número de casos novos diagnosticados em 2016 foi de 6.272,
resultando numa taxa de incidência de 99/100.000 habitantes. A taxa é alta na cidade, com
valor três vezes maior que a taxa nacional (taxa de incidência, Brasil, 2016: 33,7/100.000
habitantes), fazendo com que o Rio ocupe o quarto lugar em taxa de incidência entre as
capitais brasileiras.
A taxa de cura dos casos pulmonares com confirmação laboratorial expressa a efetividade do tratamento entre os casos que são responsáveis pela transmissibilidade da doença.
Neste aspecto, o Município do Rio de Janeiro apresenta valores aquém da média das capitais brasileiras (taxa de cura de casos novos pulmonares com confirmação laboratorial
entre as capitais brasileiras: 73,3%), estando o Rio de Janeiro com uma taxa de 70,1%.
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GRÁFICO 3 – Proporção de cura e abandono de casos novos pulmonares com confirmação laboratorial.
Residentes do Município do Rio de Janeiro, 2007-2016.

Fontes: Boletim Epidemiológico de Tuberculose, 2008-2016. Acesso em: http://subpav.org/SAP/protocolos/arquivos/DOENCAS_PULMONARES/boletim_epidemiologico_tuberculose_2008_a_2016.pdf

As hepatites virais constituem um enorme desafio à saúde pública em todo o mundo.
Elas são responsáveis por cerca de 1,4 milhão de óbitos anualmente, como consequência
de suas formas agudas graves ou, principalmente, pelas complicações das formas descompensadas crônicas ou por hepatocarcinoma. As taxas de detecção de hepatite B no
Brasil, desde 2011, vêm apresentando poucas variações, atingindo 6,9 casos para cada
100 mil habitantes no país em 2016. No município do Rio de Janeiro temos uma taxa de
incidência que vem se mantendo estável na média de 5,0 por 100.000 habitantes, contudo temos ainda subnotificações de casos. Quanto a hepatite C, ressalto que a evolução do
tratamento com o aumento da taxa de cura, amplia o número de pessoas diagnosticadas.
Contudo, ainda temos subnotificações e nossa taxa de incidência fica em torno de 15,00
por 100 mil habitantes.
GRÁFICO 4 – Número de casos e taxa de incidência de hepatites virais, MRJ, 2012-2016.

Fonte: SINAN-NET SMS-RJ. Atualizado em set. 2017.
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Quanto à prevalência pontual de casos de hanseníase em tratamento, observa-se um declínio progressivo a partir de 1991. Isto ocorreu principalmente por fatores operacionais
como a introdução dos esquemas de poliquimioterapia padrão OMS, de duração mais
curta; a aplicação de critérios de definição de caso; a melhoria do sistema de registro de
dados e o aumento da adesão ao tratamento. Mas, a partir de 2011, o município do Rio
de Janeiro passou a apresentar prevalência inferior a um caso a cada dez mil habitantes,
compatível com a meta de eliminação da hanseníase da Organização Mundial de Saúde.
Nos anos de 2007 a 2016, também se registra uma tendência ao declínio das taxas de incidência de hanseníase. Neste período, ocorreu uma redução expressiva de 51,2% nesse
indicador e a transição do MRJ como área de alta para média endemicidade em hanseníase, ao alcançar taxas de detecção situadas entre 2,00 e 9,99 casos por 100.000 habitantes.
Mas, apesar dos avanços, a cidade ainda figura entre os quinze municípios do ERJ, prioritários para intervenções na área de controle da hanseníase.
No Município do Rio de Janeiro, entre 2012 e 2016, a sífilis adquirida foi notificada numa
razão de sexo (masculino/feminino), variando entre 1,5 a 2.
A taxa de detecção de sífilis em gestantes aumentou de 5,9 casos por mil nascidos vivos em 2008 para 45,1 em 2016. Quanto ao momento do diagnóstico da sífilis congênita,
observou-se uma redução de diagnósticos realizados no período do parto, curetagem e
no pós-parto de 60% para 25%, o que parece ser reflexo da ampliação da cobertura de
pré-natal na cidade.
A taxa de incidência de sífilis congênita atingiu 18,3 casos novos por mil nascidos vivos em
2016. Os números da sífilis refletem as vulnerabilidades em saúde, observando-se que
cerca de 25% das gestantes com a doença são jovens entre 15 a 19 anos. De modo geral, o
tratamento dos parceiros sexuais permanece um desafio a ser superado, destacando-se
que todas as unidades de APS realizam a aplicação de Penicilina Benzatina para o tratamento da sífilis; além de distribuição de preservativos masculinos e femininos.
E, por fim, a infecção pelo HIV, cuja notificação tornou-se obrigatória em todo o território
nacional a partir do ano de 2014. Antes deste período, apenas casos de Aids eram compulsoriamente notificados. O gráfico 5 apresenta as notificações de HIV/Aids no município
do Rio de Janeiro. Neste observa-se um incremento de notificações que se seguem ao ano
de 2014 e um número semelhante de notificações nos anos de 2015 a 2016.
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GRÁFICO 5 – Notificação de HIV/AIDS por ano diagnóstico. MRJ, 2012 a 2017.

Fonte: SINAN NET, AIDS Adulto. SMS-RJ. Atualizado em set. 2017. (*)Dados sujeitos a revisão.

O Rio de Janeiro vem adotando medidas para facilitar a testagem e o tratamento da infecção
pelo HIV, destacando-se dentre elas o cuidado compartilhado na Atenção Primária à Saúde.
Enquanto em 2012 foram realizados apenas 1.454 testes rápidos para o HIV, em 2016 realizaram-se 186.039 testes. O número de unidades dispensadoras de antirretrovirais, por
sua vez, passou de 49 em 2015, para 79 em 2017.
Como consequência do aumento da testagem, pessoas que antes desconheciam seu estado sorológico têm a chance de iniciar o tratamento de forma mais precoce, melhorando
a qualidade de vida e reduzindo a transmissão. Entre janeiro a outubro de 2017, registraram-se, em média, 357 novos tratamentos/mês para a infecção pelo HIV no município.
Espera-se alcançar em breve a eliminação da transmissão vertical do HIV. Houve diminuição do número dos casos de HIV/AIDS notificados em menores de 13 anos com registro de
exposição perinatal entre 2014 e 2017, caindo de 10 casos em 2014 para 4 casos em 2017.
b) Doenças crônicas não transmissíveis
Na cidade do Rio de Janeiro, os quatro principais grupos das doenças crônicas não transmissíveis (DCNT) responderam por 14,6% das internações pagas pelo Sistema Único de
Saúde no ano de 2016, consideradas as internações por doenças cardiovasculares, neoplasia maligna, doença respiratória crônica e diabetes mellitus.
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As DCNT têm sido monitoradas pelo Ministério da Saúde, desde 2006, pelo VIGITEL9. Assim, comparando-se os resultados de 2006 e 2016, no caso do município do Rio de Janeiro, observa-se o aumento nas prevalências da hipertensão arterial (de 24,7% para 31,7%)
e diabetes (de 5,9% para 10,4%), consideradas doenças crônicas de grande impacto na
morbimortalidade de adultos, bem como seus fatores de risco como o excesso de peso
e obesidade10. Observamos que os dados apresentados na tabela 1 evidenciam que de
cada 10 adultos cariocas, 2 são obesos.
TABELA 1 – Indicadores do VIGITEL. Município do Rio de Janeiro, 2006 e 2016.
2006

2016

%

%

% de Adultos que referem diagnóstico médico de hipertensão arterial

24,7

31,7

masculino

21,0

30,9

feminino

27,9

32,5

% de Adultos que referem diagnóstico médico de diabetes mellitus

5,9

10,4

masculino

4,7

8,4

feminino

6,9

12,0

% de Adultos com excesso de peso (IMC => 25kg/m²)

48,3

55,8

masculino

52,5

59,8

feminino

44,4

52,4

% de Adultos com obesidade (IMC=> 30 km/m²)

12,5

20,9

masculino

11,7

20,6

feminino

13,2

21,2

% de Adultos fumantes

16,3

38,9

masculino

16,1

13,5

feminino

13,2

9,2

% de Adultos que praticam atividade física suficiente no tempo livre*

16,3

38,9

masculino

15,6

48,6

feminino

13,2

30,8

% de Adultos fisicamente inativos

14,3

13,8

masculino

15,6

11,4

feminino

13,2

15,8

INDICADOR DE MORBIDADE E SEUS FATORES DE RISCO/PROTEÇÃO

9 VIGITEL é um inquérito telefônico realizado nas capitais brasileiras, com a finalidade de exercer a Vigilância de Fatores
de Risco e Proteção para Doenças Crônicas Não Transmissíveis.
10 A partir do índice de massa corporal (IMC) é possível estabelecer uma classificação de peso, onde o “excesso de peso”
equivale a IMC ≥ 25 Kg/m² e a obesidade tem IMC ≥ 30 Kg/m²
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2006

2016

%

%

% de adultos que consomem regularmente frutas e hortaliças (5 ou mais
dias na semana)

20,9

33,3

masculino

16,0

24,5

feminino

25,0

40,7

% de adultos que costumam consumir carnes com excesso de gordura**

35,0

27,7

masculino

45,3

36,4

feminino

26,4

20,4

INDICADOR DE MORBIDADE E SEUS FATORES DE RISCO/PROTEÇÃO

Fonte: Ministério da Saúde, VIGITEL, Pesquisas e inquéritos 2006 e 2016. Disponível em http://www2.datasus.gov.br/DATASUS.
Notas: (*)adultos que praticam atividades de intensidade leve ou moderada por, pelo menos, 150 minutos semanais ou
atividades de intensidade vigorosa por pelo menos 75 minutos semanais; e (**) adultos que consomem carne vermelha
gordurosa ou frango com pele sem remover a gordura visível do alimento.

Todavia, é importante destacar que os indicadores do VIGITEL têm apresentado melhorias como: a) redução da prevalência de fumantes e do sedentarismo; b) aumento da
prática de atividade física no tempo livre; c) consumo semanal de frutas e hortaliças; e d)
diminuição do consumo de carne com excesso de gordura.
Seguindo essa tendência, a SMS considera importante todo o esforço para a ampliação
das recomendações feitas em documentos nacionais e internacionais para a redução da
mortalidade prematura causada pelas DCNT, tais como deter o crescimento da obesidade, estimular práticas de alimentação saudável e atividade física, além da redução da
prevalência de fumantes e do consumo abusivo de álcool.
c) Causas externas - acidentes e violências
Em 2006, com o objetivo de conhecer o impacto das causas externas no perfil da morbimortalidade da população, foi implantada no município do Rio de Janeiro a vigilância de
violências e acidentes. Entre 2009 e 2016, houve incremento da morbimortalidade por
causas externas em todos os ciclos de vida, principalmente, entres os adultos com destaque para a violência contra a mulher.
Considerando os casos que chegam nas unidades de urgência e emergência, o perfil traçado das causas externas mostra que os acidentes são a principal ocorrência, totalizando
89,7%, 90,9% e 92,5% das emergências hospitalares por causas externas nos anos de
2009, 2011 e 2014, respectivamente. Esses dados foram obtidos pelo inquérito VIVA11 realizado em 2009, 2011 e 2014, quando foram entrevistadas, respectivamente, 2.273, 2.328
e 4.037 pessoas atendidas em serviços de urgência/emergência da cidade.
11 VIVA: vigilância de violências e acidentes. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Departamento de
Análise de Situação de Saúde.

Plano Municipal de Saúde do Rio de Janeiro 2018-2021

TABELA 2 – Distribuição percentual dos registros por tipo de causa externa, Município do Rio de
Janeiro, VIVA, 2009, 2011 e 2014.
2009

2011

2014

INQUÉRITO
MASC

FEM

TOTAL

%

MASC

FEM

TOTAL

%

MASC

FEM

TOTAL

%

TOTAL DE
ENTREVISTADOS

1360

913

2273

100%

1340

988

2328

100%

2380

1657

4037

100%

ACIDENTES

1234

804

2038

89,7%

1222

894

2116

90,9%

2203

1531

3734

92,5%

247

132

379

16,7%

270

148

418

18,0%

481

222

703

17,4%

452

396

848

37,3%

425

458

883

33,9%

723

763

1486

36,8%

Queimadura

19

13

32

1,4%

21

5

26

1,1%

34

13

47

1,2%

Outros acidentes

516

263

779

34,3%

506

283

789

33,9%

965

533

1498

37,1%

VIOLÊNCIAS

126

109

235

10,3%

117

94

211

9,1%

177

126

303

7,5%

2

12

14

0,6%

6

13

1

0,8%

10

17

27

0,7%

121

96

217

9,5%

109

81

190

8,2%

166

107

273

6,8%

Intervenção por
agente legal

3

1

4

0,2%

1

0

1

0,0%

1

2

3

0,1%

Em branco /
Ignorado

0

0

0

0,0%

2

0

2

0,1%

0

0

0

0,0%

Acidentes
transporte

de

Queda

Lesão
auto-provocada
Maus-tratos/
agressões

Fonte: Ministério da Saúde. VIVA Inquérito 2009, 2011 e 2014.

Os resultados do inquérito realizado em 2014 apontam que 89% dos participantes são
moradores do MRJ. São quatro os principais destaques: 59% são do sexo masculino; 61%
são adultos entre 20 a 59 anos; 65% são da raça/cor negra, sendo 43% pardos; e 41%
dos participantes do estudo chegaram na unidade de urgência/emergência por meio de
transporte coletivo e 35% em veículo particular. A tabela 3 demonstra a distribuição percentual dos registros por tipo de causa externa no MRJ.
Nos acidentes de transporte, 35% envolveram acidentes com motociclista. Nas violências,
chamam atenção as interpessoais, sendo 166 homens/107 mulheres, principalmente a
violência física com uso da força corporal (71%), seguido pelo objeto contundente (10%),
pela arma de fogo (7,1%), pelo objeto cortante/perfurante (5,6%), 1,9% pela violência sexual, 1,2% negligência/maus tratos e outras violências (3,2%).
Também chama a atenção o percentual de acidentes classificados nas categorias “outros”
que totalizam 37,1%, com destaque para a retirada de corpo estranho, entorses e choque
contra objetos/pessoa.
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Por fim, as lesões auto-provocadas, embora em menor proporção, ganham espaço pela
relevância quanto ao risco de morte, sendo identificadas em 27 entrevistados, sendo 17
(62%) do sexo feminino.
É importante observar que as crianças e adolescentes têm sido vítimas de diferentes tipos de violência, principalmente negligências e violências físicas e sexuais. Enquanto na
infância o ambiente doméstico é o principal local de ocorrência, na adolescência o espaço
extradomiciliar passa a ter prioridade no perfil epidemiológico.
Os idosos, embora tenham a menor frequência (6,5 %) nas notificações, são os que se
destacam na violência física e negligência, ocorridas principalmente no domicílio. Esta distribuição de casos notificados por ano e ciclo de vida encontra-se detalhada no gráfico 5.
O sexo feminino tem grande representatividade neste grupo de causas, ocupando 80%
dos casos notificados no SINAN, principalmente nas faixas entre 20 e 39 anos (47% do total das mulheres), vítimas de várias formas de violência como a física, sexual, psicológica,
entre outras.
GRÁFICO 6 – Distribuição das notificações de violência, segundo ano de notificação e etapa do ciclo de
vida, Município do Rio de Janeiro, 2009 a 2016*.

Fonte: SINAN NET, 2017. (*)Dados sujeitos a revisão.

Ainda no cenário das violências, as decorrentes da homofobia, informadas e/ou notificadas, fica evidente que ainda há muito a ser feito para a garantia de direitos da população
de lésbicas, gays, bissexuais e travestis (LGBT). Segundo dados do Governo Federal, em
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2012, foram registrados pelo poder público 3.084 denúncias sobre 9.982 violações relacionadas à população LGBT, envolvendo 4.851 vítimas e 4.784 suspeições. Houve um
aumento de 166,0% de denúncias e 46,6% de violações em relação a 2011.
No município do Rio de Janeiro a notificação de violência por motivação homofóbica, na ficha SINAN, é recente e apresentada de maneira discreta. Em 2015 e 2016, foram realizadas
63 notificações, com maior frequência das violências do tipo física e psicológica.

2.3.2. Mortalidade12
O perfil de mortalidade da população residente no município do Rio de Janeiro é caracterizado por um crescente decréscimo das taxas de mortalidade, com destaque das mortes
em idosos e por causas relacionadas a doenças crônico degenerativas. Observa-se também uma tendência geral de redução progressiva da proporção de causas mal definidas.
a) Mortalidade Geral
O predomínio das mortes em idades mais avançadas é esperado em sociedades com
maior grau de desenvolvimento social e econômico. As taxas específicas por idade refletem no Município a força da mortalidade acima dos 60 anos de idade (75%), especialmente a partir dos 70 e, inegavelmente, depois dos 80. Até mesmo para os grupos mais idosos
a evolução das taxas é de decréscimo – ou seja, mesmo nos grupos etários acima dos 60
anos as taxas em 2000 eram superiores àquelas observadas em 2012 e isto representa o
aumento da expectativa de vida da população carioca.
Sete grandes grupos de causas de morte responderam, em média, por 80% das causas de
morte dos cariocas entre 2000 e 2016, a saber: Doenças Cardiovasculares (DCV); Neoplasias (Câncer); Doenças Endócrino-Metabólicas (DEM); Doenças do Aparelho Respiratório
(DAR); Doenças Infecciosas e Parasitárias (DIP); Sinais e Sintomas Mal Definidos (Causas
Mal Definidas) e Causas Externas.
Contudo, é importante destacar que, ao longo dos últimos 17 anos, a participação de cada
um desses grupos de causas mudou. As DCV praticamente não alteram a sua importância,
sendo responsáveis em média por 1/3 das mortes. As mortes decorrentes de câncer cresceram em 24%, mantendo-se na 2ª causa de morte. O grupo que mais cresceu foi o das DAR,
57%, passando da 5ª para a 3ª colocação, por conta do registro excessivo de Pneumonia
Não Especificada (CID-10: J18.9) como causa de óbito por parte dos profissionais.

12 Taxa de mortalidade geral: Número total de óbitos, por mil habitantes, na população residente em determinado
espaço geográfico, no ano considerado. Expressa a intensidade com a qual a mortalidade atua sobre uma determinada
população.
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As causas Mal Definidas e as Causas Externas, por outro lado, diminuíram as parcelas na
causalidade dos óbitos, respectivamente 53% e 12% de decréscimo, com as causas Mal
Definidas caindo do 4º para o 9º lugar, enquanto que as externas caíram apenas uma
posição. As DIP alcançaram o 3º lugar em 2016 pelo aumento da Sepse Não Especificada
(CID-10: A41.9). No gráfico abaixo, observamos a participação em percentuais das principais causas de óbitos no MRJ.
GRÁFICO 7 – Participação percentual das principais causas de morte, Município do Rio de Janeiro,
2000 a 2016*.

Fonte: SIM – SMS-RJ. (*)Dados sujeitos à revisão.

Embora não representem proporções expressivas entre os demais grupos de causas de
morte, são estratégicas no desenvolvimento das políticas públicas as Doenças Infecciosas Parasitárias (DIP), particularmente agravos como tuberculose e AIDS; assim como os
Transtornos Mentais e Comportamentais, com destaque para demências senis e a Doença de Alzheimer.
b) Doenças Transmissíveis
A Tuberculose (TB) e a AIDS são as principais causas de morte entre as doenças transmissíveis. A TB representa grande desafio para a saúde pública em todo o país.
No município do Rio de Janeiro houve uma redução da taxa de mortalidade por TB após a
introdução, em 2016, da investigação de óbitos por tuberculose como causa básica.
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É importante destacar as iniciativas da SMS-Rio para ampliar as ações de controle da TB
e AIDS com investimentos no aumento e na qualificação da capacidade diagnóstica. A seguir, o gráfico 7 apresenta série histórica da taxa de mortalidade por Tuberculose e AIDS,
no MRJ, no período de 2000 a 2016.
GRÁFICO 8 – Taxa de Mortalidade por Tuberculose e AIDS, Município do Rio de Janeiro, 2000 a 2016*.

Fonte: SIM, 2017. SMS-Rio. (*)Dados sujeitos à revisão.
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c) Doenças Crônicas Não Transmissíveis
As Doenças Cardiovasculares, em particular aquelas associadas à hipertensão arterial,
como as Doenças Cerebrovasculares (DCV) e as Doenças Isquêmicas do Coração (DCI),
como Infarto Agudo do Miocárdio (IAM), são as causas de morte que mais predominam
na cidade. As taxas de mortalidade por DCV decresceram de maneira mais uniforme entre 2000 e 2015, com ligeiro aumento em 2016. Já a DCI apresentou redução entre 2000 e
2014, mas voltou a subir nos últimos 2 anos.
GRÁFICO 9 – Taxa de mortalidade por doença isquêmica do coração e doença cerebrovascular em pessoas
com 40 anos e mais, Município do Rio de Janeiro, 2000 a 2016*.

Fonte: SIM – SMS-RJ. (*)Dados sujeitos à revisão.

O contínuo crescimento das Neoplasias entre as causas de morte se deve ao avanço da
expectativa de vida. O comportamento das taxas de mortalidade mostra um padrão estável por faixa etária, por conta do aumento tanto dos casos como da população. Os tipos de neoplasias responsáveis pela maior parte das mortes foram pulmões, cólon/reto/
ânus, mama, próstata e estômago.
Entre as Doenças Endócrino-Metabólicas, o Diabetes Mellitus (DM) é responsável pelo
maior número de mortes, porém observa-se queda na taxa de mortalidade a partir de
2010. Por ser uma doença sistêmica, seu controle é particularmente importante para a
manutenção da qualidade de vida das pessoas que o desenvolvem. Desse modo, ações
voltadas para o controle do DM estão implantadas em toda a rede de atenção primária
e vão desde ações educativas até o fornecimento de medicamentos de uso contínuo e
exames laboratoriais para o monitoramento e controle da patologia.
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GRÁFICO 10 – Taxa de mortalidade por diabetes mellitus, Município do Rio de Janeiro, 2000 a 2016*.

Fonte: SIM – SMS-RJ. (*) Dados sujeitos à revisão.

As Causas Mal Definidas – Sinais e Sintomas Mal Definidos – reduziram a participação na
causalidade dos óbitos da cidade do Rio de Janeiro. Essa retração decorreu, sobretudo, do
trabalho de qualificação do registro das causas de morte e dos esforços de investigação
epidemiológica das equipes das divisões de Vigilância em Saúde das coordenadorias de
Atenção Primária, nos locais de ocorrência dos óbitos, possibilitando maior controle e
prevenção das doenças mais frequentes e a promoção da saúde.
d) Causas Externas: Acidentes e Violências
As mortes por causas externas representam a quarta causa de morte entre os grandes
grupos da Classificação Internacional de Doenças e Problemas relacionados à saúde (CID)
10. No ano de 2016 foram registradas 4.890 mortes por causas externas, isto é, 8,3% no
total de óbitos dos residentes do município do Rio de Janeiro que foi de 58.554. A análise
por faixa etária traz um dado mais preocupante: as violências e acidentes ocuparam a
primeira causa de morte dos 10 anos até 39 anos de idade. A proporção elevada de intencionalidade indeterminada neste ano chegou aos 54,5%, não sendo favorável a avaliação
do detalhamento destes óbitos.
Para a análise de perfil da mortalidade por causas externas foram utilizados os dados
do ano de 2015 que demonstram que 28,6% (1.322) dos óbitos são representados pelos
homicídios (1.322), 13,1% pelos acidentes de transportes (608) e 12,8% por quedas (592).
As mortes por causas externas ocorrem em todos os ciclos de vida, mas apresentam
particularidades de acordo com sua tipologia: os jovens e adultos são os que mais se
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destacam nos homicídios e nos acidentes de transporte, ou seja, 76% dos óbitos por homicídios (1004) ocorreram entre os 15 e 39 anos de idade e 46% das mortes por acidentes
de trânsito (280) ocorreram entre os 15 e 39 anos, e destes 130 eram motociclistas. Nas
quedas (592), 76% dos óbitos (453) ocorreram em idosos acima de 60 anos.
As agressões por arma de fogo predominam na faixa etária entre 15 e 39 anos, e são mais
comuns em jovens negros.
As mortes decorrentes de acidentes de transporte não apresentam a mesma configuração das agressões. E, apesar do declínio entre os anos de 2006 e 2009, elas voltaram a
crescer em 2010 até o ano de 2014 quando tendem a decrescer novamente. Dentro deste subgrupo, as mortes de pedestres (atropelamentos) predominam e as taxas de mortalidade entre motociclistas são ascendentes. As mortes de motociclistas reproduzem
o mesmo cenário de óbitos por homicídios: as principais vítimas são jovens negros, de
baixa escolaridade e renda reduzida – o que reforça a necessidade de políticas públicas
orientadas para reduzir as iniquidades em saúde. Vale ressaltar que muitos destes são
jovens que estão no mercado formal e informal de trabalho.
e) Mortalidade Infantil
O declínio das mortes no primeiro ano de vida se deve em grande parte à redução da mortalidade infantil por atenção adequada ao recém-nascido – mortalidade neonatal precoce
(até o 6º dia de vida). Mas observa-se também a redução das mortes pelo desenvolvimento
de ações de diagnóstico e tratamento adequados. Entretanto, a taxa de mortalidade infantil
voltou a apresentar uma tendência de crescimento depois de longo período em declínio.
Entre 2015 e 2016 ocorreu uma diminuição do número de nascidos vivos, que compõem o
denominador da taxa, da ordem de 8%, o que pode explicar parte da elevação em 2016.
GRÁFICO 11 – Taxas de mortalidade infantil e seus componentes, Município do Rio de Janeiro,
2000 a 2016*.
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Fonte: SIM – SMS-RJ. (*) Dados sujeitos à revisão.
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f) Mortalidade Materna
As rotinas estabelecidas no Sistema de Informações sobre Mortalidade (SIM), pelo Ministério da Saúde, implantadas pela SMS-RJ gradativamente desde 2002, permitiram que mais
de 90% das mortes entre mulheres em idade fértil (10 a 49 anos) fossem investigadas.
No gráfico 11, a seguir observamos uma das menores razões de mortalidade materna no
ano de 2005 – 46,89 óbitos por 100.000 nascidos vivos. Porém, nos anos que se sucedem
esta razão vem aumentando progressivamente, chegando a 74,66 no ano de 2016.
GRÁFICO 12 – Razão de Mortalidade Materna, Município do Rio de Janeiro, 2000 a 2016*.
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Fonte: SIM – SMS-RJ, 2000-2012. (*) Dados sujeitos à revisão.

No ano de 2017 o município apresentou uma razão de mortalidade materna de 85,9 (dados de janeiro de 2018). As principais causas de morte materna no município, nos últimos
três anos, foram complicações obstétricas indiretas, seguidas de infecção, hemorragia,
aborto e hipertensão. A morte materna persiste como importante problema de saúde
pública que deve ser enfrentado persistentemente pelo setor saúde e pela sociedade.
As investigações dos óbitos em mulheres em idade fértil possibilitam a identificação de
casos que antes passariam despercebidos.
Importante considerar que a realidade da atenção à saúde sofreu profundas transformações que, associadas ao desenvolvimento social e econômico, possibilitaram o controle de
muitas doenças e permitiu que muitos óbitos fossem evitados. Houve ampliação do acesso
da população aos serviços, principalmente no que tange à Atenção Primária, incorporação
de novas tecnologias, introdução de protocolos de tratamento mais adequados e normas
de atendimento que resultaram em melhores condições de saúde da população, traduzidas
pelo aumento da expectativa de vida e a evolução positiva de muitos indicadores de saúde.
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Contudo, ainda convivemos com agravos passíveis de controle por medidas de prevenção
e tratamentos adequados como a tuberculose e sofremos a perda de contingentes expressivos de jovens pela violência, principalmente decorrentes do uso das armas de fogo
e pelos acidentes de trânsito.

2.4. Determinantes e Condicionantes de Saúde

2.4.1. Aspectos socioeconômicos, condições de vida, trabalho e ambiente
No plano teórico, os Determinantes Sociais de Saúde (DSS) são as condições sociais em
que as pessoas vivem e trabalham ou “as características sociais dentro das quais a vida
transcorre” (Tarlov,1996).
Já o artigo 3º da lei 8080/90 afirma que a saúde tem como fatores “determinantes e condicionantes, entre outros, a alimentação, a moradia, o saneamento básico, o meio ambiente,
o trabalho, a renda, a educação, a atividade física, o transporte, o lazer e o acesso aos bens
e serviços essenciais”. Portanto, é forçoso reconhecer que os determinantes de saúde e
das iniquidades em saúde nas populações têm origens sociais e econômicas que estão para
além da influência direta das políticas de saúde e da ação direta do setor saúde, exigindo
cotidianamente uma resposta intersetorial, capaz de implementar políticas e intervenções
globais em prol da resolução dos problemas de saúde e da melhoria da qualidade de vida.
Ou seja, há necessidade explícita de políticas intersetoriais caracterizadas pela articulação
de redes de compromissos e corresponsabilidades para a melhoria da qualidade de vida.
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As condições de vida e trabalho dos indivíduos, de grupos e da população em geral, estão
relacionadas à situação de saúde. Isto é, o processo saúde-adoecimento evidencia a saúde como resultado dos modos de organização da produção, do trabalho e da sociedade
em determinado contexto histórico. Os determinantes e condicionantes sociais da saúde
não são modificados pelo modo tradicional de produção do cuidado. Desta forma, o setor
saúde necessita operar considerando a saúde como direito e trabalhando com conceito
ampliado de saúde, a singularidade dos sujeitos, das coletividades e de contextos sociais,
mobilizando recursos humanos, políticos e financeiros para o desenvolvimento de estratégias e ações que pressupõem a construção coletiva de saberes e práticas, na criação
inovadora de soluções para questões sanitárias complexas. Os quadros, a seguir, oferecem elementos para compreensão do perfil socioeconômico da cidade:
QUADRO 1 – Dados consolidados sobre economia, desempenho fiscal e empregos, Município do
Rio de Janeiro.
PIB do Município do Rio de Janeiro1

R$ 300 bilhões

PIB do Estado do Rio de Janeiro1

R$ 671 bilhões

PIB per capita do Município do Rio de Janeiro1

R$ 46.461,82/
hab.

PIB per capita do Estado do Rio de Janeiro1

R$ 40.767,26/
hab.

Orçamento do Município do Rio de Janeiro2

R$ 28,2 bilhões

Orçamento estimado do Município do Rio de Janeiro - 20172

R$ 29,5 bilhões

Orçamento estimado do Município do Rio de Janeiro per capita2

R$ 3.145/hab.

Arrecadação do Imposto Sobre Serviços2

R$ 5.5 bilhões

Arrecadação do Imposto Predial Territorial Urbano (IPTU)2

R$ 2,3 bilhões

Arrecadação per capita do Imposto Predial Territorial Urbano (IPTU)2
Empregos formais no Município do Rio de Janeiro3
Salário médio do emprego formal no Município do Rio de Janeiro3
Peso do emprego privado no total do emprego formal no Município do Rio de
Janeiro 3

R$ 358,22/hab.
2.520.718
empregos
R$ 3.348
81,30%
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Distribuição do emprego (Informal / Formal) no Estado do Rio de Janeiro4

37,2 % | 62,8 %

Distribuição do emprego (Informal / Formal) no Brasil4

40,7 % | 59,3 %

Fontes: (1) - IBGE 2014 • (2) - SMF 2016 - Para efeito de comparação, a cidade de São Paulo em 2016, teve orçamento municipal
de R$47,5 bilhões e uma arrecadação de IPTU per Capita de R$626,84/hab., sob a monta 7,5 bilhões de reais • (3) - MTE/RAIS
2015 • (4) - PNAD Contínua/IBGE 2016.

QUADRO 2 – Dados consolidados sobre desenvolvimento e assistência social, Município do Rio de Janeiro.
IDH (Índice de Desenvolvimento Humano) do Município do Rio de Janeiro1

0,799

IPS (Índice de Progresso Social) do Município do Rio de Janeiro2

60,7
86,90 - IVBotafogo

RA com maior e menor IPS do Município do Rio de Janeiro2

41,43 - XXV-Pavuna

Número de famílias atendidas pelo Bolsa Família no Município do Rio de Janeiro3

232.680

Fontes: (1) - PNUD/FJP/IPEA 2013 - A Cidade do Rio de Janeiro se encontra na faixa de desenvolvimento alto - 8a posição entre
as capitais brasileiras, sendo a com maior IDH a cidade de Florianópolis - 0,847 e a com menor IDH a cidade de Maceió - 0,726.
Dentro da Cidade do Rio de Janeiro, os territórios com o menor IDH e maior são respectivamente: Bairro Canaã, Cesarão,
Nova Palestina - 0,604 e Jardim Botânico, Parque Lage - 0,959 • (2) - IPP/SPI 2016 - O Índice de Progresso Social é uma abordagem de mensuração direta do desenvolvimento humano a partir de indicadores de educação, saúde, saneamento, moradia,
segurança pública, mobilidade urbana e cultura (www.ipsrio.com.br) • (3) - SAGE/MDS 2017.

QUADRO 3 – Dados consolidados sobre habitação, urbanismo e dinâmica imobiliária, Município do
Rio de Janeiro.
Domicílios particulares permanentes1
Número de pessoas por domicílio1
Número de logradouros e extensão2
Número de favelas3
População em favelas 4
Percentual de população em favelas 4

2.144.445
3
48.591 unidades/
10.577 Km
1.018
1.434.975
habitantes
22,7%
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Número de imóveis residenciais5

1.599.274

Número de imóveis comerciais5

282.296

Número de terrenos e área dos terrenos5

171.895 |
749.357.124 m²

Fontes: (1) - IBGE 2010 • (2) - IPP 2017 • (3) - IPP 2016 • (4) - IPP 2010 com base no Censo 2010, para efeito de comparação, a
cidade de São Paulo apresenta 11% da sua população morando em aglomerados subnormais e a cidade de Belo Horizonte
13%. • (5) – SMF 2017.

QUADRO 4 – Dados consolidados sobre transportes, Município do Rio de Janeiro.
TRANSPORTE AEROVIÁRIO
Número de voos anuais internacionais (embarque/desembarque)1

28.212

Número de voos anuais domésticos (embarque/desembarque)1

314.289

TRANSPORTE TERRESTRE
Número de automóveis (frota)2

2.219.689

Número de motocicletas (frota)2

313.834

Número de veículos de carga (frota)2

189.582

Número de ônibus da frota municipal (transporte público)2

8.474

Número de táxis licenciados3

32.705

Extensão das ciclovias no Município do Rio de Janeiro4

419 Km

Fontes: (1) - INFRAERO 2014 • (2) - DETRAN/RJ 2016 • (3) - SMTR 2017 • (4) – SECONSERMA.

Os dados apresentados acima oferecem um panorama do município do Rio de Janeiro e
deixam entrever as desigualdades, os desafios e o potencial desta cidade que tem o segundo maior PIB do país.
Também é importante destacar que, de acordo com Atlas do Desenvolvimento Humano
no Brasil, o Índice de Desenvolvimento Humano13 (IDH) do município do Rio de Janeiro é
13 O Índice de Desenvolvimento Humano é uma medida resumida do progresso a longo prazo em três dimensões básicas do
desenvolvimento humano: renda, educação e saúde. O IDH foi criado por Mahbub ul Haq com a colaboração do economista
indiano Amartya Sen, ganhador do Prêmio Nobel de Economia de 1998. É um índice geral que, apesar de ampliar a perspectiva sobre o desenvolvimento, não abrange e nem esgota todos os aspectos de desenvolvimento humano.
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0,799, em 2010, situando-se na faixa de Desenvolvimento Humano Alto (IDH entre 0,700
e 0,799). A Cidade ocupa a 45ª posição entre os 5.565 municípios brasileiros segundo o
IDHM, onde o maior IDHM é 0,862 (São Caetano do Sul) e o menor é 0,418 (Melgaço). A
dimensão que mais contribui para o IDH do município do Rio de Janeiro é longevidade,
com índice de 0,845, seguida de renda, com índice de 0,840, e de educação, com índice de
0,719, conforme demonstram o quadro 5 e gráfico 11, a seguir.
QUADRO 5 – Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM), seus componentes e índice de Gini
- Município do Rio de Janeiro, 1991, 2000 e 2010.
IDHM e componentes

1991

2000

2010

IDHM Educação

0,483

0,607

0,719

% de 18 anos ou mais com fundamental completo

55,75

61,62

72,19

% de 5 a 6 anos na escola

59,45

84,28

95,5

% de 11 a 13 anos nos anos finais do fundamental
REGULAR SERIADO ou com fundamental completo

53,64

67,65

85,32

% de 15 a 17 anos com fundamental completo

38,51

53,3

60,08

% de 18 a 20 anos com médio completo

28,34

35,91

45,91

IDHM Longevidade

0,714

0,754

0,845

Esperança de vida ao nascer

67,85

70,26

75,69

IDHM Renda

0,757

0,803

0,84

Renda per capita

887,06

1.187,08

1.492,63

% de extremamente pobres

3,96

2,22

1,25

% de pobres

14,13

8,85

5,01

Índice de Gini

0,60

0,61

0,62

Fonte: PNUD, IPEA e FJP, 2017. Disponível em: http://www.atlasbrasil.org.br/2013/pt/perfil_m/rio-de-janeiro_rj
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GRÁFICO 13 – Evolução do IDHM, Brasil, município do Rio de Janeiro e municípios selecionados, 1991,
2000 e 2010.
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Fonte: PNUD, IPEA e FJP, 2017. Disponível em: http://www.atlasbrasil.org.br/2013/pt/perfil_m/rio-de-janeiro_rj

Com o objetivo de conhecer as diferenças internas do MRJ, o IPP calcula o Índice de Desenvolvimento Social (IDS)14. A espacialização do IDS por bairros mostra as desigualdades do
nível de desenvolvimento na cidade, destacando-se o alto índice da maioria dos bairros que
formam as AP 2.1 e 2.2, assim como os baixos índices dos bairros Rocinha (AP 2.1), Manguinhos (AP 3.1) e Itanhangá (4.0) e da área sudoeste da cidade (parte das AP 4.0, 5.2 e 5.3).
FIGURA 6 – Espacialização do Índice de Desenvolvimento Social por bairros, município do Rio de
Janeiro, 2010.

Fonte: Dados do IBGE e IPP, disponíveis em: http://www.data.rio/datasets/f 7ec7718c6ab403e9171d898538ab798.

14 O IDS é um índice composto que tem como base os dados do Censo de 2010 do IBGE, e pode ser considerado como
uma adequação do IDH para a realidade urbana do Rio de Janeiro em que, quanto mais próximo de 1, mais desenvolvida
a localidade.
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2.4.2. Hábitos e estilos de vida
Os hábitos e estilos de vida estão intimamente associados às condições de saúde dos indivíduos e das coletividades. Condutas de risco como hábito de fumar, alcoolismo, sedentarismo, dieta inadequada, entre outros, integram um amplo espectro de questões sociais,
econômicas, políticas, culturais que demandam respostas no campo da saúde, particularmente no que se refere às medidas de promoção da saúde e prevenção de doenças.
A resposta institucional a esse conjunto complexo de questões envolve diretamente as
ações e serviços de promoção da saúde e prevenção de doenças, que devem reforçar
a transversalidade das ações, dialogar com a perspectiva de garantir a integralidade da
atenção à saúde, com vistas à equidade, à melhoria das condições de vida e à afirmação
do direito à saúde.
Conforme demonstrado anteriormente, na tabela 1, dados obtidos pelo inquérito telefônico denominado VIGITEL revelam que no município do Rio de Janeiro há 11,2% de fumantes, 20,6% de ex-fumantes, 55,8% pessoas com excesso de peso, 20,9% de pessoas com
obesidade, 13,8% de prevalência de inatividade física, 31,7% de hipertensão e 10,4% de
diabetes. Para responder ao desafio de melhorar esses resultados, a Secretaria Municipal
de Saúde tem promovido, ao longo dos anos, o aprimoramento de uma série de ações e
programas com destaque para:
a) Promoção da atividade física

A promoção da atividade física regular é uma medida estratégica essencial para a proteção e a reabilitação dos níveis de saúde da população carioca e redução das taxas de
morbidade e mortalidade, já que a diminuição do nível de atividade física está associada
diretamente a uma maior vulnerabilidade às doenças crônico-degenerativas.
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O Programa Academia Carioca da Saúde foi implantado em 2009, com o objetivo de promover a prática de atividade física de forma mais acessível como estratégia de melhorar
os indicadores de saúde. Atualmente, com mais de 110 mil participantes, o Programa está
presente em todas as 232 unidades de atenção primária da cidade.
Com o programa, o acesso da população às ações de promoção à saúde foi ampliado,
possibilitando construção de ambientes saudáveis, fortalecendo a autonomia dos cidadãos e contribuindo na reorientação dos serviços de saúde com foco na integralidade e
na equidade do cuidado em saúde. O programa impactou positivamente no controle da
pressão arterial, dos níveis glicêmicos e dos lipídios séricos dos participantes.
b) Alimentação Saudável

O monitoramento do estado nutricional também é uma das ações fundamentais para
o conhecimento da situação de saúde da população. A obesidade tem sido considerada
um dos maiores problemas de saúde pública do mundo. Sua prevalência tem crescido de
forma alarmante nas últimas décadas.
É importante destacar que os dados VIGITEL 2016 para o município do Rio de Janeiro apresentam índices de excesso de peso e de obesidade superiores à média nacional. Isto é,
enquanto 53,8% dos adultos estavam com excesso de peso e 18,9% estavam obesos no
país, na cidade do Rio de Janeiro, as prevalências eram de 55,8% e 20,9%, respectivamente.
Em outras faixas etárias também foram identificadas prevalências preocupantes. O excesso de peso já acomete cerca de 35% das crianças com idades entre 5 e 9 anos e 20%
dos adolescentes (Brasil, 2011). Levantamento feito pela SMS Rio, de acordo com o registro realizado nos prontuários eletrônicos, no ano de 2016, o excesso de peso e obesidade
acometeram, respectivamente, 33,9% e 16% das crianças com idades entre 5 e 9 anos,
43,5% e 19,5% dos adolescentes e 70% e 36,5% dos adultos.
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Entre os adolescentes cariocas alunos de escolas públicas, observou-se, em 2012, os seguintes marcadores de alimentação saudável: 28,7% consumiam regularmente, (cinco
dias ou mais por semana) frutas e 71,1% feijão. Já em relação aos marcadores de alimentação não saudável, foi registrado que 41% consumiam regularmente guloseimas e 41,3%
refrigerantes. Quanto ao perfil alimentar de adultos da cidade do Rio de Janeiro, foi observado, em 2010, que 29,3% consumiam regularmente frutas e hortaliças; 73,6%, feijão
e 32,2% refrigerantes. Além disso, 27,5% relataram ter o hábito de consumir carne com
excesso de gordura e 54,5%, leite integral.
Quanto ao perfil nutricional da população carioca obtido pelas informações do Sistema
de Vigilância Alimentar e Nutricional (SISVAN), cujos dados da cidade advém fundamentalmente de usuários do Programa Bolsa Família, em 2010, 9,7% das crianças menores
de sete anos de idade apresentavam baixa estatura para idade; 5,7%, magreza e 32,3%,
excesso de peso.
Concomitante às estratégias de promoção da alimentação saudável implementadas em
toda a rede municipal e de monitoramento do perfil nutricional da população carioca, a
SMS reafirma o compromisso de uma agenda de alimentação e nutrição saudáveis, considerando a complexidade do perfil alimentar e nutricional e sua intrínseca relação com
a saúde da população.
c) Tabagismo

O Controle de Tabagismo no município do Rio de Janeiro segue a tendência de redução
do número de fumantes observada no Brasil. A SMS Rio tem investido na redução destes,
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estimulando a mudança de comportamento na população, seguindo as cinco linhas
definidas pelo Ministério da Saúde: 1) ambientes 100% livres de fumo (Decreto Municipal
nº 29.284/2008 e Lei Estadual nº 5.517/2009); 2) oferta pública de tratamento para deixar
de fumar; 3) prevenção da iniciação no tabagismo; 4) mobilização em datas comemorativas e 5) divulgação da legislação.
A Auriculoterapia é uma das técnicas originárias da Medicina Tradicional Chinesa, que
fazem parte das Práticas Integrativas e Complementares e que, desde o ano de 2012, vem
atuando junto ao Programa de Tabagismo, trazendo importantes contribuições como terapia complementar no controle dos fumantes.
Essas estratégias se refletiram na redução da prevalência de fumantes, especialmente entre a população masculina. Todas as unidades de Atenção Primária realizam tratamento
para fumantes. Em 2016, foram atendidas no Programa aproximadamente 11.765 pessoas.
d) Práticas Integrativas e Complementares (PIC)

A inserção das PIC no Município do Rio de Janeiro teve início em 1987, quando foi publicada a Lei Municipal 1162/87, antes mesmo da implantação da Política Nacional de Práticas
Integrativas e Complementares pela Portaria n° 971 de 3 de maio de 2006, e contou com
sua ampliação em 2018, resultando em 29 práticas integrativas.
Cerca de 70% das unidades de Atenção Primária estão preparadas para realizar alguma
destas práticas. Já são ofertadas Homeopatia, Acumpuntura, Reflexologia Podal, Auriculoterapia, Exercícios Orientais, Do-In, Fitoterapia. Atuam na promoção da saúde e prevenção de doenças, assim como nas terapias complementares das doenças crônicas não
transmissíveis, conforme preconizado pela Organização Mundial de Saúde (OMS).
Dentre os benefícios, pode-se apontar a melhora das funções cardiorrespiratórias, musculares e do declínio cognitivo.
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2.5. Acesso a ações e serviços de saúde
A rede própria do SUS do município do Rio de Janeiro, atualmente, está composta por 51
hospitais, 35 unidades de Pronto-Atendimento (UPA), 10.137 leitos hospitalares, 34 centros de Atenção Psicossocial e 231 unidades de Atenção Primária distribuídos nas três
esferas administrativas (municipal, estadual e federal).
No que se refere especificamente à rede municipal é mister destacar que, nos últimos
anos, a SMS Rio investiu na reorientação do modelo de atenção de gestão, o que resultou
em profundas mudanças na estrutura de rede municipal de saúde e nos processos que
organizam a assistência.
A partir da expansão da cobertura da população por serviços de Atenção Primária à Saúde,
operando no modelo Estratégia Saúde da Família, como recomendado pela Política Nacional de Atenção Básica, foi possível organizá-la de maneira a definir o nível primário de atenção como o ponto de acesso inicial e preferencial da rede. Desde então, a Atenção Primária
é a responsável pela ordenação da rede e coordenação do cuidado, desenvolvendo ações
de promoção da saúde, prevenção de doenças e assistência à maioria das condições crônicas e agudas que ocorrem na população, de modo continuado, ao longo do tempo.
O impacto desta mudança se refletiu na rede de atenção hospitalar, onde se registrou
queda da proporção de internações por doenças onde há atuação das equipes de saúde
da família (Internações por Condições Sensíveis à Atenção Primária), como, por exemplo,
diminuição da taxa de internação e morte por agravos como o Acidente Vascular Cerebral,
além da diminuição da frequência às emergências dos hospitais municipais e unidades de
pronto atendimento.

2.5.1. Atenção Primária
Os melhores sistemas de saúde do mundo possuem, como característica comum, o fato
de serem organizados a partir da atenção primária. Isso quer dizer que as unidades de
atenção primária e suas equipes têm o papel de ser a referência principal dos cidadãos
para o cuidado à saúde. Com esse objetivo, ao longo dos últimos anos, investiu-se de forma robusta na expansão da rede de atenção primária, criando um cenário favorável ao
cumprimento de seus atributos.
Atualmente, o município do Rio de Janeiro conta com 231 unidades de atenção primária
à saúde, sendo: 117 Clínicas da Família (CF); 111 centros municipais de saúde (CMS) e 3
centros de Saúde-Escola. Esse conjunto de unidades está distribuído pelas 10 áreas de
Planejamento em Saúde, de modo a garantir fácil acesso aos munícipes, perto de suas
casas, e assim favorecendo a criação e manutenção do vínculo com o usuário.
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FIGURA 7 – Distribuição espacial das unidades municipais de Atenção Primária, município do Rio de
Janeiro, 2017.

Fonte: CNES e SMS Rio, 2017.

As clínicas da Família cobrem todo o território adscrito com as equipes de Saúde da Família. Além disso, têm como único escopo de atuação a atenção primária, no modelo Estratégia Saúde da Família (ESF)15.
Os centros municipais de Saúde são unidades de atenção primária organizadas para funcionar também com o modelo ESF. Passaram, ao longo dos últimos anos, por reformas
e adequações com o objetivo de estabelecer um padrão semelhante ao das clínicas da
Família. Nestas unidades podem atuar profissionais especializados e equipes de saúde
da família, ofertando atenção primária no modelo tradicional e também no modelo ESF.
A rede de atenção primária organizada no modelo ESF cobre atualmente 4.464.300 habitantes do município (70% da população). A atenção primária à saúde organizada no modelo tradicional cobre os 1.856.146 cidadãos restantes. No gráfico 14, a seguir, podemos
observar a evolução da cobertura da Atenção primária no MRJ, nos moldes da ESF.

15 O trabalho em saúde na Estratégia Saúde da Família é realizado seguindo uma lógica de territorialização, onde cada
equipe é responsável pelo cuidado em saúde de uma população média de 3.450 habitantes deste território que a tem
como equipe de referência.
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GRÁFICO 14 – Evolução da cobertura da ESF, município do Rio de Janeiro, no período de 2008 a 2017.

Fonte: SMS/SUBPAV, 2017.

Nas unidades de Atenção Primária do município que trabalham na lógica da Estratégia
Saúde da Família (ESF), possuímos 1.294 equipes compostas por um ou dois médicos, um
enfermeiro, um técnico de enfermagem e quatro a sete agentes comunitários de saúde
(ACS), dependendo das características da área. Da mesma forma, temos médicos, enfermeiros e técnicos de enfermagem atuando no modelo tradicional de Atenção Primária.
A Saúde Bucal possui 456 equipes, formadas por um dentista e um técnico e/ou auxiliar de
Saúde Bucal. Cada equipe de Saúde Bucal cobre uma a três equipes de Saúde da Família.
O município do Rio de Janeiro conta ainda com a atuação de sete equipes de Consultório
na Rua, vinculadas às respectivas clínicas da Família onde se baseiam. Sua atuação é fundamental no cuidado à população em situação de rua, e apresentam composição diferenciada, contando com psicólogos, assistentes e agentes sociais.
Os núcleos de Apoio à Saúde da Família (NASF) são equipes de apoio ao trabalho desenvolvido pela Atenção Primária. Hoje somam 79 equipes formadas por profissionais de
diversas categorias, sendo as mais comuns a Educação Física, a Psicologia, a Fisioterapia,
a Terapia Ocupacional e a Médica. De acordo com a legislação do MS, atuam apoiando até
nove equipes de saúde da família, cobrindo então 46,3% destas equipes.
É oportuno salientar que os NASFs foram desenhados para interagir com estas equipes, e
sua lógica complementa a lógica do cuidado da ESF, respondendo às necessidades destas
equipes, que por sua vez respondem às necessidades das comunidades. As ferramentas de trabalho utilizadas pelos NASFs são a consulta conjunta, a discussão de casos, a
atuação em ações coletivas de cuidado em saúde e o atendimento individual em casos e
circunstâncias selecionadas. Prioriza-se a lógica do matriciamento, onde se deseja que o
saber deste núcleo seja gradativamente incorporado ao saber da equipe como um todo.
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A rede de Atenção Primária cobre ainda instituições de abrigamento e oferece suporte ao
cuidado à saúde no sistema prisional e dos jovens em situação de privação de liberdade.
Tal organização favorece atributos importantes do trabalho em Atenção Primária, como a
vinculação das famílias acompanhadas à equipe de saúde, a continuidade do cuidado pelos mesmos profissionais ao longo do tempo, e a atuação dos ACS como elos entre a equipe assistencial e a comunidade, pois, morando no mesmo território, trazem informações
essenciais para o melhor entendimento da situação de saúde da população, favorecendo
o desenvolvimento de planos de cuidado comunitário que envolvam equipamentos do
território e potencializando a vigilância em saúde.
Há previsão de ampliação do número de equipes de Saúde da Família e do número de
NASFs em territórios de maior vulnerabilidade social – áreas com Índice de Desenvolvimento Social (IDS) ≤ 0,55, além da integração com outros equipamentos sociais.

2.5.2. Produção ambulatorial no SUS: atenção básica e especializada e
urgências
O gráfico 15 ilustra, com dados anuais, o peso que a rede de serviços municipais tem na
oferta pública de saúde na cidade. O crescimento da oferta é expressivo quando se observa a série histórica dos últimos anos e não foi nem de longe acompanhado pelas demais esferas administrativas prestadoras de serviços públicos de saúde. No ano passado,
a SMS foi responsável por 70% de tudo que foi produzido pela Rede SUS no município do
Rio de Janeiro. A SES respondeu por 15%, a rede federal por 11% e a rede privada contratada pelo SUS por pouco mais de 3%. Dados comparativos demonstram que essa proporção praticamente se manteve no 2º quadrimestre de 2017: a) Esfera municipal: 20.723.168
(70,9%); b) Esfera estadual: 2.733.797 (9,3%); c) Esfera federal: 4.750.315 (16,2%); e d) Rede
privada contratada: 1.060.242 (3,6%).
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GRÁFICO 15 – Quantitativo de procedimentos ambulatoriais registrados em unidades da rede SUS,
por esferas administrativas, 2008-2016.

Fonte: Sistema de Informações Ambulatoriais (SIA). TABNET Municipal, 2017.

No modelo carioca de atenção à saúde, a Atenção Secundária contempla os serviços de
média complexidade desenvolvidos em policlínicas, centros de Especialidades Odontológicas e centros Especializados de Reabilitação, assim como os serviços de média e alta
complexidade realizados nos ambulatórios de algumas unidades hospitalares.
Em resposta às necessidades de saúde da população, e em cumprimento de compromissos políticos previamente assumidos, o Plano Estratégico da Cidade do Rio de Janeiro para
o período 2017-2020 contempla a ampliação e a reestruturação da capacidade instalada
das policlínicas, visando maior oferta regulada de serviços especializados e consequente
aumento da resolutividade da rede de atenção à saúde.
Atualmente, a Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro conta com 10 (dez)16 policlínicas distribuídas em 09 (nove) áreas de Planejamento (AP), não havendo unidades especializadas nas AP 3.3. Há também oferta de especialidades nos ambulatórios de algumas
unidades hospitalares.
O acesso às especialidades é feito mediante encaminhamento da Atenção Primária, via
Sistema Nacional de Regulação (SISREG) para várias especialidades médicas, tais como
Acupuntura, Alergologia, Angiologia, Cardiologia, Dermatologia (inclusive pequenos
16 Aqui está sendo contabilizada a Policlínica Rocha Maia, na AP 2.1.
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procedimentos cirúrgicos), Fisiatria, Gastroenterologia, Geriatria, Ginecologia, Hepatologia, Homeopatia, Infectologia, Mastologia, Nefrologia, Neurologia, Oftalmologia, Ortopedia, Otorrinolaringologia, Pneumologia, Pediatria, Pré-natal de risco, Psiquiatria, Radiologia, Reumatologia, Urologia e alguns procedimentos, dentre eles cardiotocografia,
dopplerfluxometria obstétrica, ecocardiograma, eletrocardiograma, ergometria e ultrassonografia.
Quanto às especialidades não médicas, há oferta para centros de Especialidades Odontológicas (CEO), Centros Especializados em Reabilitação (CER), Enfermagem, Fisioterapia,
Fonoaudiologia, Nutrição, Psicologia e Terapia Ocupacional.
Há necessidade de redimensionamento da oferta na Atenção Especializada à Saúde no município considerando-se que, mesmo com a resolutividade da Atenção Primária, a expansão
do acesso ocorrida nos últimos anos gerou aumento de demanda por estes serviços. Ao
mesmo tempo, ocorreu redução gradual da oferta nos serviços de Atenção Secundária.
Tal redução se deve principalmente à falta de reposição dos recursos humanos e de novos
investimentos em equipamentos, assim como manutenção e/ou reposição dos mesmos.
As principais demandas para consultas até o momento são: consulta em oftalmologia
geral, consulta em urologia, consulta em cirurgia geral, consulta em ginecologia cirúrgica,
consulta em odontologia - cirurgia oral menor, consulta em cirurgia pediátrica, consulta
em cardiologia. Entre os procedimentos, as maiores demandas são por ecocardiografia
transtorácica, endoscopia digestiva alta, doppler venoso de MMII, ultrassonografia, oftalmologia, colonoscopia e teste ergométrico.
Com a estruturação e implantação das policlínicas de especialidades espera-se aumentar
a oferta de procedimentos clínicos e cirúrgicos de baixa e média complexidade, redução
do tempo de espera para realização de consultas, procedimentos e algumas cirurgias,
promovendo maior equidade ao acesso aos serviços.
O quadro 6, a seguir, apresenta a distribuição da produção municipal por tipo de estabelecimentos, do período 2013-2017. Além do aumento inequívoco durante todos os anos,
destacamos que dados complementares sobre as formas de organização dos procedimentos apresentados por esses estabelecimentos revelam que até o final de agosto de 2017
foram realizadas nas unidades municipais 9.494.613 consultas ambulatoriais; 3.651.678
atendimentos ambulatoriais nas urgências; 7.216.326 visitas domiciliares; 9.695.243 exames laboratoriais e imagem, além de um conjunto diverso de 9.592.562 outros procedimentos ambulatoriais, totalizando 39.650.422 procedimentos ambulatoriais realizados
na rede de atenção básica e especializada.
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QUADRO 6 – Quantitativo de procedimentos apresentados por tipo de estabelecimento da rede
municipal de serviços de saúde, 2013 a 2017*
TIPO
ESTABELECIMENTO SUS

2013

2014

2015

2016

2017*

UNIDADES DE ATENÇÃO
PRIMÁRIA

35.108.214

34.812.106

40.645.535

40.934.426

28.872.685

POLICLÍNICAS E AMBULATÓRIOS
ESPECIALIZADOS

5.483.270

4.103.519

4.484.548

3.280.980

1.619.781

CENTRO DE ATENÇÃO
PSICOSSOCIAL-CAPS

266.748

250.740

318.036

412.412

258.594

PRONTO ANTEDIMENTO
(UPA E CER)

8.025.751

7.885.112

8.652.085

9.131.204

6.195.745

HOSPITAL GERAL

5.089.704

4.187.439

4.538.438

4.887.988

1.945.560

HOSPITAL ESPECIALIZADO

1.596.022

1.494.115

1.310.184

1.039.003

526.444

CENTRO DE PARTO NORMAL

29.575

27.265

16.928

11.017

7.598

UNIDADE DE VIGILANCIA
EM SAUDE

212.149

160.933

152.949

128.235

105.640

TOTAL

55.811.433

52.921.229

60.118.703

59.825.265

39.532.047

Fonte: Sistema de Informações Ambulatoriais (SIA). TABNET Municipal, 2017. (*) Dados parciais, janeiro-agosto de 2017.

2.5.3. Atenção às urgências
No período compreendido entre 2009 e 2016, dois importantes movimentos foram realizados visando melhorar o acesso e a qualidade na atenção às urgências e emergências
na Cidade do Rio de Janeiro.
O primeiro foi a implantação da Política Nacional de Humanização em todas as portas de
entrada da rede de Urgência e Emergência, com a reformulação dos processos de trabalho e a adoção do modelo assistencial de Acolhimento com Classificação de Risco. Este
modelo de trabalho visa, a partir da escuta qualificada do paciente, organizar a fila de
espera, priorizando o atendimento conforme o risco ou a gravidade do paciente e possibilitando prover os cuidados necessários ao tratamento de forma ágil e efetiva
Este processo também qualificou o processo da rede de referência e contrarreferência,
entre as estruturas de saúde de diferentes complexidades, organizando e aprimorando
os critérios de encaminhamentos com agendas entre as unidades.
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O segundo foi a expressiva ampliação da rede de Urgência e Emergência, com da construção de 14 unidades de Pronto Atendimento (UPA) e 5 coordenações de Emergência
Regional (CER).
A CER define um novo modelo de gestão para o atendimento das urgências e emergências,
estando localizadas sempre ao lado de um grande hospital de emergência, com acesso a
exames laboratoriais e de imagem.
As coordenações de Emergência Regional possibilitaram a ampliação do sistema de regulação em regime de vaga zero, ordenando a demanda por serviços de emergência e o
acesso aos leitos e serviços da região, trazendo agilidade no atendimento, na realização
de exames e internação. Em conjunto, as cinco unidades ofertam para a população 192
leitos, divididos em atendimentos pediátricos e de adultos, em salas amarela e vermelha
e leitos de terapia intensiva, permitindo, com isto, duplicar a capacidade de atendimento
das emergências.
As CERs equacionaram a superlotação das unidades de emergência dos hospitais municipais Souza Aguiar, Miguel Couto e Lourenço Jorge, dobrando a capacidade de atendimento nas emergências.
Em 2016, devido à crise financeira do Estado do Rio de Janeiro, os hospitais estaduais
Albert Schweitzer e Rocha Faria foram municipalizados a fim de evitar a desassistência à
população destes territórios. Após a municipalização, estes hospitais receberam investimentos com o objetivo de reequipa-los e reordenar o acesso físico, de forma a atender
a padronização de processo de trabalho da SMS-RJ. Desta forma, foram implantadas as
CER Realengo e a CER Campo Grande, ambos com acessos dedicados para Acolhimento
e Classificação de Risco Adulto, Pediátrico e Gestantes. Este avanço permite qualificar o
atendimento da população e consolida o compromisso continuado da Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro com a redução da mortalidade materna na cidade.
Ainda em 2016 foram implantadas Salas de Trauma em todos os hospitais de emergência,
que contemplou investimentos estruturais, em equipamentos e capacitação das equipes
de saúde destes hospitais.
Para o período 2018-2021 planeja-se avançar e aprimorar a qualificação dos componentes da Rede de Urgência e Emergência, quais sejam, UPA, CER e Hospitais de Urgência e
Emergência, com o objetivo de (1) atender aos pacientes dentro dos tempos esperados
para cada faixa de classificação de risco, (2) reduzir o número de pacientes que permanecem por período superior a 24 horas nas unidades de emergência, UPA e CER e (3) otimizar a utilização dos leitos hospitalares.
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Para atingir esse objetivo, pretende-se ampliar o número de leitos em funcionamento nos
hospitais HMRG e HMPII, implantar um CTI Pediátrico no HMSA e no HMLJ, implantar o
Prontuário Eletrônico do Cidadão e construir o CER Meier, junto ao HMSF.
Além dos investimentos em estrutura e equipamentos, serão consolidadas as Linhas de
Cuidado prioritárias: CardioVascular (infarto agudo do miocárdio, acidente vascular encefálico), NeuroTrauma, Sepse e Manejo Clínico de Arboviroses.
Desta forma, além da efetiva ampliação de oferta de serviços, pretende-se obter a melhor
utilização dos recursos já existentes, garantindo acesso à integralidade dos serviços para
aqueles que necessitam conforme os critérios de equidade estabelecidos pelo processo
de regulação dos leitos hospitalares, manifesto pelo trabalho ininterrupto da Central de
Regulação.
FIGURA 8 – Distribuição espacial da Rede Municipal de Pronto Atendimento (UPA e CER).

Fonte: CNES e SMS Rio, 2017.
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2.5.4. Assistência farmacêutica
A Assistência Farmacêutica é um componente fundamental para o acesso, a qualidade
da assistência à saúde e, portanto, para o SUS possui caráter sistêmico, multidisciplinar e
envolve o acesso a todos os medicamentos considerados essenciais. E, de acordo com a
Política Nacional de Assistência Farmacêutica17 (PNAF), a Assistência Farmacêutica deve
ser entendida como política pública norteadora para a formulação de políticas setoriais,
tendo como alguns dos seus eixos estratégicos, a manutenção, a qualificação dos serviços
de assistência farmacêutica na rede pública de saúde e a qualificação de recursos humanos, bem como a descentralização das ações (BRASIL, 2004c).

Assim, a gestão da Assistência Farmacêutica no Município é organizada de forma hierarquizada e descentralizada. Hoje, existem cerca de 300 serviços de saúde municipais que,
além de dispensarem medicamentos, realizam práticas como: orientação farmacêutica,
grupos terapêuticos, visita domiciliar, farmacovigilância e demais atividades relacionadas
ao uso racional de medicamentos. O Núcleo de Assistência Farmacêutica da SMS-RIO
– NAF é reconhecido tecnicamente e gerencialmente como instância responsável pela
Assistência Farmacêutica no nível municipal, tendo como principais atribuições: assessoramento às subsecretarias para as questões relacionadas ao medicamento; definição das
grades de medicamentos da SMS; organização e avaliação do acesso a medicamentos;
coordenação dos serviços de assistência farmacêutica; avaliação da utilização das tecnologias em saúde e dos indicadores da assistência farmacêutica; elaboração de termos
de referência, protocolos e notas técnicas relacionados a medicamentos; monitoramento
das ações de farmacovigilância; participação em grupos de trabalho e em reuniões periódicas com os farmacêuticos; além de interlocução com as linhas de cuidado no que
compete aos assuntos relacionados a medicamentos. O objetivo principal desta gestão é
apoiar as ações de saúde, a fim de garantir o uso racional de medicamentos e o acesso da
população a medicamentos de qualidade e que sejam eficazes e seguros.
17 A Política Nacional de Medicamentos (PNM) define a Assistência Farmacêutica como um grupo de atividades relacionadas com o medicamento, destinadas a apoiar as ações de saúde demandadas por uma comunidade. Envolve o
abastecimento de medicamentos em todas e em cada uma de suas etapas constitutivas, a conservação e o controle
de qualidade, a segurança e a eficácia terapêutica dos medicamentos, o acompanhamento e a avaliação da utilização,
a obtenção e a difusão de informação sobre medicamentos e a educação permanente dos profissionais de saúde, do
paciente e da comunidade para assegurar o uso racional de medicamentos. (BRASIL, 2002a).
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A ampliação da rede de serviços de saúde municipal também implicou em mudanças na
gestão e logística de armazenagem, controle de estoques, triagem de pedidos, separação,
embalagem, expedição e distribuição de medicamentos e insumos para atendimento aos
pacientes. Em 2016, cerca de 975 milhões de unidades de medicamentos foram dispensados para a Atenção Primária.
A Central de Distribuição de Medicamentos, Materiais e Insumos, em Jacarepaguá, é fator determinante na melhoria da gestão do serviço, possibilitando condições mais adequadas de operacionalização. O serviço terceirizado, que entrou em operação em 2012,
possui infraestrutura que atende a todas as normas e diretrizes da ANVISA e da Vigilância Sanitária Municipal e Estadual. Esta Central de Distribuição possui câmara fria para
armazenamento dos medicamentos termolábeis e imunobiológicos, local específico para
saneantes e materiais inflamáveis, sistema via web com leitores de códigos de barras,
para facilitar a distribuição e o controle dos medicamentos, frota de caminhões refrigerados com rastreamento via satélite e com seguro das cargas transportadas. O controle
de estatísticas da Central de Distribuição leva em conta fatores como entradas e saídas
por item, unidade, relatórios de giro, prazo de validade e lotes, agilizando o pedido pelas
unidades, permitindo planejamento de compra mais eficaz e garantindo baixos índices de
perda, e ainda possibilitando uma entrega que obedece um cronograma pré-estabelecido
de forma a evitar o comprometimento do abastecimento das unidades de saúde da Município do Rio de Janeiro.
A Secretaria Municipal de Saúde reestruturou sua organização seguindo diretrizes preconizadas pelo Ministério da Saúde, onde houve ampliação das unidades de Atenção Primária e ampliação do número de Equipes de Saúde da Família (ESF). Como parte desse processo, a assistência farmacêutica também reorientou seu papel. Neste sentido, diferente
da proposta nacional que propõe farmacêuticos nos Núcleos de Apoio a Saúde da Família
(NASF), optou-se por capitalizar a atuação dos farmacêuticos nos pontos de cuidado, ou
seja, em todas as unidades de Atenção Primária, supervisionada e apoiada por núcleos de
Assistência Farmacêutica em cada uma das Coordenações de Áreas Programáticas (NAFs
Regionais) e no nível da Secretaria Municipal de Saúde (NAF Central). Várias estratégias
adicionais estão previstas no sentido de qualificar os serviços farmacêuticos ofertados
à sociedade como: melhorar a qualificação de farmacêuticos e técnicos de farmácia em
parceria com a ENSP/Fiocruz, apoio à realização de outros cursos por estes profissionais,
como mestrado e doutorado profissionais, especialização em Gestão da Assistência Farmacêutica oferecido pelo Ministério da Saúde, além de apoio técnico para implementação de projetos de melhorias dos serviços farmacêuticos nas unidades de saúde. Sendo
assim, tem-se como metas nos próximos anos aprimorar e qualificar os serviços farmacêuticos por meio de educação continuada, introdução de indicadores de avaliação da
assistência farmacêutica e elaboração da carteira de serviços farmacêuticos.
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A farmácia hospitalar tem participação estratégica na elaboração de uma política de uso
racional de medicamentos, visando melhorar e garantir a qualidade da farmacoterapia e
reduzir os custos para o estabelecimento de saúde. Desta forma, além das funções técnico-administrativas ligadas às funções de gestão do abastecimento interno, outras atividades
relacionadas ao desenvolvimento de distribuição de medicamentos mais racional, somadas
à promoção de suporte técnico-assistencial à equipe de saúde, na análise de prescrição,
monitorização do tratamento, quadro clínico e segurança do paciente durante a sua internação são elementos que reforçam a importância dos serviços farmacêuticos hospitalares.
Nesse contexto, poderíamos citar algumas ações dos serviços farmacêuticos a nível
hospitalar, tais como: ações de melhoria voltadas ao controle de infecção hospitalar,
implantação de sistemas custo-efetivos de distribuição de medicamentos, ações de avaliação econômica de consumo de medicamentos nas unidades, estimulo à atenção farmacêutica ao paciente em alta hospitalar, implantação dos serviços de farmácia clínica
nos hospitais, ações voltadas à farmacovigilância e segurança do paciente, diagnóstico de
infraestrutura e RH nas farmácias, otimização dos processos de trabalho, avaliação dos
gastos com medicamentos nos hospitais, e incentivo ao uso racional dos mesmos.
Em relação ao financiamento de medicamentos e insumos voltados a atenção básica,
cumpre-se esclarecer que, no âmbito do SUS, compete à esfera municipal a execução do
Componente Básico da Assistência Farmacêutica, pela disponibilização dos medicamentos deste componente. Conforme Portaria MS nº 1.555 de 30 de julho de 2013 atualizada
pela Portaria nº 2.001 de 03 de agosto de 2017, que trata deste assunto, a Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (RENAME) deve ser a norteadora para definição do elenco de medicamentos dos municípios, baseados em seu perfil epidemiológico.
Neste contexto, a Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro executa a aquisição dos
medicamentos, pela compra centralizada (por Registro de Preços vigente) para atender
a demanda ambulatorial do município por meio do elenco de medicamentos de Atenção
Básica, disponível em todas as unidades de saúde da rede (hospitais e UBS). Conforme
as portarias que regulamentam o financiamento do Componente Básico da Assistência
Farmacêutica são de responsabilidade da União, estados, do Distrito Federal e dos municípios, com aplicação, no mínimo, dos seguintes valores de seus orçamentos próprios:
I- União: R$ 5,58 (cinco reais e cinquenta e oito centavos) por habitante/ano; II- estados:
R$ 2,36 (dois reais e trinta e seis centavos) por habitante/ano; e III- municípios: R$ 2,36
(dois reais e trinta e seis centavos) por habitante/ano.
Ressalta-se que os valores disponibilizados pelo município do Rio de Janeiro, para cumprir
o financiamento do componente básico, supera o valor de R$ 4,72 (quatro reais e setenta
e dois centavos) por habitante/ano por conta da expansão das unidades de atenção básica, sendo assim consideramos este o valor mínimo aplicado ao financiamento do Componente Básico da Assistência Farmacêutica no município do Rio de Janeiro.
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O Componente Básico da Assistência Farmacêutica destina-se à aquisição de medicamentos e insumos no âmbito da Atenção Básica à Saúde. Os estados, o Distrito Federal e
os municípios são os responsáveis pela seleção, aquisição, armazenamento, controle de
estoque e prazos de validade, além da distribuição e dispensação destes medicamentos.
Integram o elenco dos medicamentos essenciais os produtos considerados básicos e indispensáveis para atender a maioria dos problemas de saúde da população. Estes compõe a Relação Municipal de Medicamentos Essenciais da Secretaria Municipal de Saúde
do Rio de Janeiro (REMUME-RIO) e qualificam os serviços de assistência farmacêutica,
além de garantir o acesso e promoção do uso racional de medicamentos, por intermédio de ações que disciplinam a prescrição, a dispensação e o consumo, atendendo aos
preceitos da Portaria MS nº 3.916/98, que institui a Política Nacional de Medicamentos.
A REMUME-RIO está em revisão para publicação no Diário Oficial do Município do Rio de
Janeiro ainda no ano de 2017. Essa é a sexta edição da REMUME municipal, seguidas das
versões publicadas em 2013, 2008, 2006, 2004 e 2003.
O elenco atual da REMUME-RIO obedece uma harmonização à nova RENAME, publicada
pelo Ministério da Saúde pela Portaria MS nº1897 de 26 de julho de 2017. O objetivo deste
documento é listar de forma sistemática os medicamentos selecionados e padronizados
para uso no âmbito da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), da Cidade do Rio de Janeiro,
além de outros insumos de uso direto na assistência aos pacientes. Nesta listagem foram
alocados todos os medicamentos empregados amplamente na rede municipal de saúde, incluindo aqueles utilizados nas linhas de cuidado preconizados pela SMS, contendo
também os medicamentos do Componente Estratégico da Assistência Farmacêutica que
são financiados e distribuídos pelo Ministério da Saúde, como: antirretrovirais, medicamentos para tratamento da tuberculose, hanseníase, os contraceptivos intrauterinos e
os contraceptivos pelo método de barreira, tabagismo, vacinas, entre outros. A REMUME-RIO 2017 contém 503 medicamentos e 28 saneantes padronizados (excetuando-se
os produtos imunobiológicos e medicamentos do componente estratégico), totalizando
cerca 700 itens, sendo distribuídos em 14 grupos anatômicos (ATC).
A Homeopatia e a Fitoterapia , como parte das Práticas Integrativas e Complementares
ampliam as opções terapêuticas disponíveis aos usuários do SUS. O município do Rio de
Janeiro possui uma farmácia homeopática, responsável pela distribuição destes medicamentos, funcionando na Policlínica Hélio Pelegrino. Com relação à assistência farmacêutica em Fitoterapia, o município dispõe de uma farmácia de manipulação de fitoterápicos,
atualmente localizada no Hospital Municipal Raphael de Paula e Souza.
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2.5.5. Atenção a populações específicas

Para promover a equidade e a melhoria das condições de vida, ampliando a potencialidade da saúde individual e coletiva, reduzindo vulnerabilidades e riscos à saúde decorrentes
dos determinantes sociais, econômicos, políticos, culturais e ambientais é fundamental
estar atento às populações vulneráveis e ser capaz de propor políticas afirmativas orientadas para equidade e que considerem vulnerabilidades específicas. Assim, é preciso
considerar os impactos na saúde das diferentes formas de preconceito e discriminação
social, como o racismo, a misoginia, a LGBTfobia e a exclusão social de populações que
vivem em situação de rua.
Para fazer frente a esse cenário a SMS vem, progressivamente trabalhando com estratégias diversas, definição de protocolos de ação e articulação dos mesmos com outras
instâncias da Prefeitura e demais setores governamentais e não governamentais, como
descrito a seguir:
a) População negra
Os indicadores de saúde no Brasil e em nossa cidade, revelam pela análise da variável
raça/cor que existem desigualdades étnico-raciais persistentes, necessitando–se de estratégias específicas para alcançar a equidade na saúde da população negra (pretos e
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pardos). A persistência desta situação ao longo desses anos é facilmente observada na
precocidade dos óbitos, nas altas taxas de mortalidade materna e infantil, na maior prevalência de doenças crônicas e infecciosas, bem como nos altos índices de violência.
Em se tratando de mulheres negras , também vitimadas pelo machismo e pelos preconceitos de gênero, agrava-se a vulnerabilidade a que está exposto este segmento. A análise
dos dados também permite constatar que as mulheres negras grávidas morrem mais de
causas maternas que as brancas; as crianças negras morrem mais por doenças infecciosas
e desnutrição; e, nas faixas etárias mais jovens, os negros morrem mais que os brancos.
O baixo nível de renda, tanto individual quanto domiciliar da população negra restringe
suas liberdades e oportunidades individuais e sociais, num contexto desfavorável, desgastante e gerador de doença. Essas doenças e agravos necessitam de uma abordagem
específica sob pena de se inviabilizar a promoção da equidade em saúde.
Destaque para alguns agravos, a saber aqueles geneticamente determinados, tais como
a anemia falciforme, deficiência de glicose 6-fosfato desidrogenase, foliculite; adquiridos
em condições desfavoráveis como desnutrição, anemia ferropriva, doenças do trabalho,
DST/HIV/aids, mortes violentas, mortalidade infantil elevada, abortos sépticos, sofrimento psíquico, estresse, depressão, tuberculose, transtornos mentais e aquele que tem sua
evolução agravada ou tratamento dificultado como hipertensão arterial, diabetes mellitus, coronariopatias, insuficiência renal crônica, câncer, miomatoses (PNUD et al, 2001).
Para fazer frente a esse cenário de desigualdades, a SMS vem, progressivamente, trabalhando com estratégias diversas, definição de protocolos de ação e articulação das ações
com outras instâncias da Prefeitura e demais setores governamentais e não governamentais. Em 2007, a Resolução SMS nº 1.298, de 10 de setembro de 2007, reconhece a
maior vulnerabilidade da população negra na cidade e cria o “Comitê Técnico de Saúde da
População Negra”. Em 2009 foi instituída, por meio da Portaria MS nº 992 de 13 de maio,
a Política Nacional de Saúde Integral da População Negra (PNSIPN), que traz como marca
o reconhecimento do racismo, das desigualdades étnico-raciais e do racismo institucional
como determinantes sociais das condições de saúde e orienta as ações municipais nas
instâncias de gestão e níveis de assistência.
Desde então, importantes ações foram realizadas pela SMS tais como a inserção da coleta da variável raça/cor nos formulários e prontuários eletrônicos (já definida pela Lei
nº 4.930 de 22 de outubro de 2008) e treinamento e sensibilização dos profissionais de
saúde quanto ao seu correto preenchimento; criação e publicação de materiais gráficos
e audiovisuais com foco na coleta da variável raça/cor e na identidade étnico-racial; realização de seminários ampliados para profissionais, gestores, lideranças comunitárias e
representantes da sociedade civil onde foram definidas propostas de ações e estratégias
para impulsionar a implantação da PNSIPN.
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A promoção da Interreligiosidade e articulação com a Rede de Religiões Afro-brasileiras e
Saúde (RENAFRO), buscando a valorização dos saberes, práticas e cultura da população
negra e seu impacto na promoção da saúde; a realização de fóruns de discussões e articulações institucionais e intersetoriais, visando o enfrentamento do racismo e a equidade
em saúde da população negra, em especial a redução da mortalidade materna da mulher
negra, o enfrentamento da violência sofrida pelos jovens negros e a reflexão e discussão
sobre a saúde mental da população negra são ações desta secretaria no sentido de promover a saúde deste grupo .
Por fim, é fundamental salientar a articulação e a parceria com o Comitê Técnico de Saúde
da População Negra do Estado do Rio de Janeiro e a Coordenadoria Especial de Promoção
das Políticas de Igualdade Racial com participação na elaboração do Plano Municipal de
Promoção da Igualdade Racial.
b) Jovens
Hoje há mais jovens vivos do que em qualquer outro momento da história humana. Aqueles entre 15 e 24 anos representam cerca 15,4% dos habitantes do Rio. O diálogo de jovem
para jovem visa contribuir para a participação ativa dos jovens nas políticas públicas, facilitando a aproximação entre comunidade, serviços de saúde e políticas públicas.
Para a SMS Rio, o conceito de protagonismo juvenil e da educação entre pares valoriza potencialidades, resgata autoestima, contribui para o enfrentamento das vulnerabilidades e
minimiza comportamentos de risco, operando como chave da agenda institucional para
esse grupo. Portanto, tem investido em adolescentes e jovens por meio da Rede de Adolescentes e Jovens Promotores da Saúde (RAP da Saúde), cujo objetivo é ampliar as ações de
promoção da saúde na cidade, incentivando o protagonismo juvenil, as ações intersetoriais e a participação comunitária. A estratégia se apresenta como inovadora de cuidado
dos adolescentes e jovens, ratificando que a construção de uma rede de cuidados para
este segmento populacional é potencializada com um trabalho de parcerias e articulações
no território por onde eles circulam, envolvendo seus pares, e no qual são protagonistas.
O RAP da Saúde teve início em 2007, em três bairros de alta vulnerabilidade da cidade
do Rio de Janeiro: Rocinha; Maré e Complexo do Alemão, desenvolvendo um trabalho de
Promoção de Saúde para jovens, a partir do exercício do Protagonismo Juvenil. A partir
de 2015, o trabalho foi institucionalizado e conta com a participação de 240 jovens atuando nas 10 áreas de planejamento da cidade, vinculados a 40 unidades de saúde da rede
Atenção Primária em Saúde (APS).
Os participantes são capacitados para veicular informação atualizada sobre cuidado em
saúde que, dentro de uma visão integral, deverá refletir o interesse dos adolescentes,
suas experiências, necessidades e suas vivências nos seus territórios.
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Outro aspecto importante sobre a preocupação desta secretaria diz respeito à Política
Nacional de Atenção Integral à Saúde dos Adolescentes em Conflito com a Lei, em Regime
de Internação e Internação Provisória (PNAISARI) orientada pela Portaria nº 1.082, de 23
de Maio de 2014, que inclui o cumprimento de medida socioeducativa em meio aberto
e fechado; e que estabelece novos critérios e fluxos para adesão e operacionalização da
política, cabendo aos órgão de governo a elaboração de um plano de atendimento socioeducativo voltado para a garantia e a defesa de direitos de cidadania destes jovens.
c) População LGBT
A orientação sexual e a identidade de gênero são determinantes sociais da saúde, o segmento de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis, Transexuais, Queer, Intersex e Assexual
(LGBTQIA+) é uma população submetida a alto grau de vulnerabilidade. Cotidianamente submetidos à discriminação, preconceito e marginalização motivada pela LGBTfobia,
inclusive nos serviços de saúde em seus diversos níveis de atenção, sendo necessária a
criação de políticas específicas para sua proteção e cuidado.
Com o propósito de construir mais equidade no SUS e ampliar o acesso a ações e serviços de qualidade, nos últimos anos, o poder público, nas três esferas de gestão, vem
implementando políticas específicas com referência na Política Nacional de Saúde Integral LGBT (2011), que tem servido como orientador para definição de estratégias para a
promoção da saúde deste segmento pela eliminação da discriminação e do preconceito
institucional, do investimento na redução das desigualdades e atenção às necessidades
desta população. No caso específico do município do Rio de Janeiro, ao longo dos últimos
anos, várias iniciativas, que vão da implantação de estratégias de acolhimento nos diferentes tipos de unidade, até a intensificação de campanhas de sensibilização da população em conjunto com a Coordenadoria Especial da Diversidade Sexual como por exemplo,
a campanha "Nome Social: Um Direito do Cidadão e Cidadã", para chamar a atenção para
o direito ao uso do nome social por travestis e transexuais em todos os órgãos municipais, assegurado pelo Decreto Municipal 33.816/2011.
d) Refugiados
Ao final do 1ºsemestre de 2017, encontravam-se no município do Rio de Janeiro 4.288
refugiados18 e 2.899 solicitantes de refúgio, totalizando 7.187 pessoas. A nacionalidade de
maior representatividade é a angolana, seguida de congoleses, colombianos, liberianos
e sírios. Já entre os solicitantes de refúgio, destacam-se os congoleses, os nascidos em
Bangladesh, Senegal, Angola e Síria.
18 A Organização das Nações Unidas (ONU) declarou que o cenário atual do refúgio é a pior crise humanitária do século.
Refugiados são definidos como “pessoas que estão fora de seus países de origem por fundados temores de perseguição, conflito, violência ou outras circunstâncias que perturbam seriamente a ordem pública e que, como resultado,
necessitam de ‘proteção internacional”.
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Essas populações deixam seus países de origem, onde estão impedidas de viver por diversas razões. Buscam oportunidades de sobrevivência e desenvolvimento que só poderão ser realizadas em um país que se dispõe a abrigar tais populações. Esse movimento
de ruptura, fuga de seus países de origem faz com que cheguem aos países de destino
carecendo de quase tudo: abrigo, emprego, alimentação, vestimenta, laços afetivos.
O sistema de saúde, em especial os serviços de primeiro acesso precisam lidar com a
diversidade deste grupo e desenvolver estratégias específicas para facilitar o acesso e
favorecer o vínculo, contemplando suas demandas. A preocupação com essa temática
levou a Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro a elaborar e divulgar o livro "Recomeço - A experiência da Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro no atendimento
aos refugiados", com o registro do atendimento aos refugiados, os desafios encontrados
e possíveis caminhos para superá-los.
e) Escolares
A educação é um relevante determinante da saúde e o ambiente escolar importante espaço social para favorecer escolhas e modos de vida mais saudáveis. A Secretaria Municipal de Saúde foi pioneira na implantação de ações específicas para esse grupo na década
de 90 do século XX.
O Programa de Saúde Escolar no formato atual foi regulamentado por meio da Resolução
Conjunta SEGOV/SMS/SME/SMDS nº 01 de 06/02/2015 que prevê o desenvolvimento de
estratégias integradas e sustentáveis para a promoção da saúde dos escolares da rede
municipal, por meio de ações setoriais e intersetoriais dos órgãos da Prefeitura da Cidade
do Rio de Janeiro, com o estímulo à participação da sociedade civil para o fortalecimento
da educação de forma que crianças e adolescentes tenham seus direitos sociais garantidos.
A integração das redes de educação básica e de atenção primária à saúde desenvolvida
pelo Programa Saúde na Escola – PSE CARIOCA, promove articulação entre unidades escolares e unidades básicas de saúde (clínicas da família e centros municipais de saúde) de
forma contínua e sustentada, para garantir melhoria da qualidade de vida dos estudantes, protagonismo juvenil e fortalecimento de redes de proteção social e promoção da
saúde nos territórios Saúde, Educação e Assistência.
As ações do PSE Carioca são desenvolvidas nos territórios definidos de acordo com a área
de abrangência dos serviços da atenção primária à saúde, de modo a tornar possível a
formação de núcleos e ligações entre os equipamentos públicos das três secretarias envolvidas. Todas as escolas da rede municipal estão vinculadas a uma unidade de Atenção
Primária à Saúde.
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Some-se a isso, em 2017, o Município do Rio de Janeiro renovou seu processo de adesão
ao Programa Saúde na Escola do Governo Federal e, para tanto, compromete-se a realizar
as 12 ações sinalizadas como essenciais pelo programa, a saber: Ações de combate ao
mosquito Aedes aegypti; Promoção da segurança alimentar e nutricional e da alimentação
saudável; Direito sexual e reprodutivo e prevenção de DST/AIDS; Prevenção ao uso de
álcool, tabaco, crack e outras drogas; Promoção da cultura de paz, cidadania e direitos
humanos; Promoção das práticas corporais, da atividade física e do lazer nas escolas; Prevenção das violências e dos acidentes; identificação de educandos com possíveis sinais
de agravos de doenças em eliminação; Promoção e avaliação de saúde bucal e aplicação
tópica de flúor; verificação da situação vacinal; Promoção da saúde auditiva e identificação de educandos com possíveis sinais de alteração; e Promoção da saúde ocular e identificação de educandos com possíveis sinais de alteração.
Também é importante destacar que as ações do PSE Carioca se expandem para além dos
espaços das escolas, incluindo os espaços dos hospitais, na implementação e acompanhamento das classes hospitalares, visto que o longo tempo de hospitalização compromete a continuidade do processo escolar e tantas vezes favorece o abandono. Assim, a
classe hospitalar é fundamental para que a criança e o adolescente em processo de hospitalização tenham seu direito à educação garantido. Encontram-se em funcionamento a
classe hospitalar do Hospital Souza Aguiar e Hospital Jesus.
f) Idosos
Considerando a transição demográfica que se passa no município do Rio de janeiro, a estruturação de um conjunto de ações específicas para a população com mais de 60 anos é
uma prioridade para a SMS Rio. Assim, o Programa de Atenção Domiciliar ao Idoso (PADI),
que foi lançado em 2010, é um dos principais destaques dessa agenda, uma vez que tem
o objetivo de oferecer assistência em casa, prioritariamente, a pessoas com 60 anos ou
mais, sem exclusão das demais faixas etárias.
O serviço é prestado aos portadores de doenças que necessitem de cuidados contínuos que possam ser feitos na residência. O PADI cuida de pessoas com doenças crônicas
agudizadas, portadores de incapacidade funcional provisória ou permanente, pacientes
oriundos de internações prolongadas e/ou recorrentes, com dificuldade ou impossibilidade física de locomoção, pacientes em cuidados paliativos e outros agravos passíveis de
recuperação funcional.
Existem dois tipos de equipes: equipe multiprofissional de atenção domiciliar (EMAD)
compostas por médicos, enfermeiros, fisioterapeutase técnicos de enfermagem; e equipes multiprofissionais de apoio (EMAP) compostas por: assistentes sociais, nutricionistas,
fonoaudiólogos, psicólogos e terapeutas ocupacionais. Até o presente, temos um total de
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11 EMAD e 5 EMAP. As equipes estão instaladas nos hospitais municipais Miguel Couto,
Salgado Filho, Paulino Werneck, Lourenço Jorge, Pedro II e Francisco da Silva Telles, onde
realizam a busca ativa nas enfermarias, com o intuito de identificar os pacientes com perfil para atendimento domiciliar.
Os principais benefícios são a aceleração da recuperação, a redução do tempo médio
de internação hospitalar, a liberação dos leitos hospitalares para outros pacientes, a
independência funcional, a melhora na capacidade de se cuidar e de ser cuidado no ambiente domiciliar.
Até o momento, mais de 15.940 pessoas já foram atendidas pelo Programa e mais de 299
mil procedimentos foram realizados. Atualmente, são assistidas cerca de 1.145 pessoas,
de todas as faixas etárias, incluindo crianças.
g) Pessoas com deficiência
Os serviços de Reabilitação da SMS-Rio são ofertados com o objetivo de ampliar e garantir o acesso dos usuários à rede de serviços em atenção primária em saúde e a serviços
especializados e de qualidade, tendo como base a Portaria MS 793 de 24 de abril de 2012,
onde é instituída a Rede de Cuidados à Pessoa com Deficiência19, por meio da criação,
ampliação e articulação de pontos de atenção à saúde no âmbito do SUS.
Esses serviços são oferecidos entendendo-se que a Reabilitação é um processo global e
dinâmico, destinado a restabelecer as funções do paciente, prejudicadas por doenças,
acidentes ou outros eventos, causando, assim, uma deficiência transitória ou definitiva.
Está associada a um conceito mais amplo de saúde, incorporando o bem-estar físico, psíquico e social que todos têm direito, visando reintegração em seu ambiente.
São cinco as unidades habilitadas como centros especializados em Reabilitação (CERs) no
município do Rio de Janeiro: ABBR, CENOM, Policlínica Newton Bethlem, Policlínica Manoel Guilherme da Silveira e CMR Oscar Clark. Os CERs podem ofertar até quatro modalidades de reabilitação: auditiva, física, intelectual e visual. De dezembro de 2016 a novembro
de 2017 estas unidades realizaram, de acordo com dados do TabNet Municipal, 129.679
procedimentos de consultas de fisioterapia.
h) Saúde do trabalhador
O processo saúde-doença dos trabalhadores tem relação direta com o seu trabalho, e
não deve ser associado a uma única relação causal entre a doença e um agente específico
19 Pessoas com deficiência são aquelas que têm impedimentos de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou
sensorial, os quais, em interação com diversas barreiras, podem obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade
em igualdades de condições com as demais pessoas.
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nem tampouco a fatores múltiplos entre a doença e um grupo de fatores de riscos (físicos,
químicos, biológicos, mecânicos), presentes no ambiente de trabalho. Saúde e doença estão condicionados e determinados pelas condições de vida das pessoas e são expressos
entre os trabalhadores também pelo modo como vivenciam as condições, os processos e
os ambientes em que trabalham.
A atuação da área de Saúde do Trabalhador ultrapassa os limites do SUS e deve ser realizada necessariamente em conjunto com outras áreas do poder público, com a cooperação da sociedade e dos próprios trabalhadores organizados.
A Política Nacional de Saúde do Trabalhador (PNST), instituída pela Portaria n° 1.823, do
Ministério da Saúde em 2012 , define os princípios, as diretrizes e as estratégias nas três
esferas de gestão do SUS – federal, estadual e municipal, para o desenvolvimento das
ações de atenção integral à Saúde do Trabalhador, com ênfase na vigilância, visando a
promoção e a proteção da saúde dos trabalhadores e a redução da morbimortalidade
decorrente dos modelos de desenvolvimento e dos processos produtivos.
São alguns dos objetivos da PNST o fortalecimento da Vigilância em Saúde do Trabalhador
e sua integração aos demais componentes da Vigilância em Saúde; a promoção da saúde
e ambientes e processos de trabalho saudáveis; a inclusão nas análises de situação de
saúde e nas ações de promoção da saúde a categoria trabalho; a identificação da situação
do trabalho dos usuários nas ações e serviços de saúde e a consideração do trabalho das
pessoas e suas consequências nas intervenções em saúde.
A Coordenação de Vigilância em Saúde do Trabalhador, subordinada à Subsecretaria de
Vigilância, Fiscalização Sanitária e Controle de Zoonoses possui duas gerencias, a saber:
Gerência de Vigilância Epidemiológica, Informação e Capacitação e Gerência de Pronto
Atendimento, Fiscalização e Investigação de Acidentes Graves e Fatais, além de três centros de Referência em Saúde do Trabalhador (CEREST).
Seu Plano de Ação já foi estabelecido e aprovado pela Deliberação S/COMS nº 329 de 10 de
janeiro de 2018, assim como o Plano de Ação da Comissão Intersetorial de Saúde do Trabalhador (CIST) 2018-2019, cujas ações a seguir merecem destaque: mapeamento das atividades produtivas por AP; mapeamento da atividade econômica predominante também por
AP; identificação junto as CAPs de local para a implantação dos PSTs na Atenção Básica;
educação permanente dos profissionais de saúde no Projeto Rio+10 (trabalho, saúde e cidadania) e redução das subnotificações dos agravos relacionados à saúde do trabalhador.
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2.5.6. Saúde Mental

A rede de atenção psicossocial no município do Rio de Janeiro está integrada às demais
redes de atenção à saúde, desenvolvendo ações em conjunto com a Atenção Primária de
Saúde, realizando ações em base territorial e comunitária desenvolvidas pelas equipes da
Estratégia de Saúde da Família, pelos núcleos de Apoio à Saúde da Família, pelos centros de
Atenção Psicossocial, atendendo todos os ciclos de vida em todos os níveis de complexidade.
Os centros de Atenção Psicossocial (CAPSs) compõem a rede de cuidado da saúde mental,
tomando a responsabilidade pelo acompanhamento longitudinal de portadores de transtornos graves e persistentes, sendo responsáveis inclusive pelo acolhimento e manejo
das situações de crise de seus usuários.
Os CAPSs apresentam diferentes configurações relacionadas a sua capacidade de acolhimento: os CAPS III oferecem atenção e acolhimento nas 24 horas diárias nos sete dias
da semana, enquanto que os CAPSs II funcionam somente nos dias úteis, das 8h às 17h,
sendo prevista a transformação destes em CAPSs III. A distribuição destas unidades pela
cidade propicia uma oferta de atendimento psicossocial por AP, embora ainda com uma
distribuição desigual e sem oferta desse tipo de serviço na AP 1.0. Uma das estratégias
desta gestão é a ampliação da rede e o aumento do acompanhamento de pacientes matriculados nestes centros.
Os CAPS infanto-juvenil (CAPSi) estão voltados para o atendimento às crianças e adolescentes portadores de transtornos mentais graves ou decorrentes do uso de drogas e também apresentam uma distribuição territorial e devem oferecer acolhimento às situações
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de crise. A transformação de 4 CAPSis para funcionamento 24 horas irá garantir o compromisso de extinção dos leitos psiquiátricos infanto-juvenil e evitar internações desse
segmento da população, proporcionando o cuidado compartilhado em rede.
Em relação aos transtornos decorrentes do uso de álcool e outras drogas, a rede municipal se organiza a partir da atenção primária, mas dispõe de 4 centros de Atenção Psicossocial para Álcool e outras Drogas que funcionam 24 horas por dia, sete dias da semana, fazendo acolhimento noturno (CAPSad III) e 2 CAPSad II que serão convertidos para
CAPSad III. Dispomos ainda de duas unidades de Acolhimento de Adultos (UAA) que são
estruturas intermediárias que oferecem cada uma 15 vagas como suporte de moradia
temporária até 180 dias. No decorrer da gestão 2017-2020 está estabelecido o compromisso de implantação de CAPSad III nas 4 APs que não dispõem desse serviço. Há ainda
um compromisso com a SMASDH de assumir 3 abrigos especializados para crianças e
adolescentes usuários de drogas e transformá-los em UAI.
A rede de atenção psicossocial para álcool e outras drogas trabalha em intensiva articulação intersetorial, mantendo permanente contato com estruturas da assistência social,
educação, ordem pública, trabalho e renda. No momento, está disponível para consultas
no site da SMS-Rio o Plano Municipal de Álcool e Drogas20.
Destaque-se ainda as articulações com a Superintendência de Atenção Primária no acompanhamento do trabalho das 7 equipes de Consultório na Rua e com a Superintendência
de Promoção de Saúde para acompanhamento de duas turmas de agentes de Promoção
de Saúde e Redução de Danos compostas por usuários de drogas.
O cronograma de expansão desta rede está expresso nas metas estabelecidas no PPA 20182021, com a implantação de centros de Atenção Psicossocial (CAPS III e CAPSad III) a cada
ano, haja vista a necessidade de ampliação ao atendimento dos usuários com transtornos
mentais ou por uso abusivo de álcool, crack e demais substâncias psicoativas. Atualmente, os centros de Atenção Psicossocial representam os centros nodais do atendimento aos
usuários mais graves da rede de saúde mental. Atualmente, a cidade é capaz de oferecer
uma cobertura pela rede de centros de Atenção Psicossocial a 45% da demanda estimada.
A expansão da rede de atenção psicossocial exige a necessidade de aprimoramento das
ações de formação em saúde e a qualificação dos trabalhadores da rede de atenção psicossocial já existente, produzindo uma mudança das práticas, mediante qualificação das
diversas categorias profissionais envolvidas no cuidado e com a subsequente melhoria da
saúde da população. As ações de capacitação em saúde mental são múltiplas e dão-se a
partir de cursos, oficinas, grupos de trabalho, supervisão e atividades de pesquisa e, sobretudo, pelos programas de Residência em Psiquiatria e Multiprofissional em Saúde Mental.
20 Disponível em :https://smsrio.org/modificacoes_portal/portal/pdf/plano_municipal_de_atencao_aos_usuarios_ad.pdf
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Os serviços Residenciais Terapêuticos (SRT), atualmente 86 unidades vinculadas aos CAPS
do município, são constituídos como uma rede de residências protegidas para egressos
de longa permanência institucional submetidos a um processo de desinstitucionalização
e reabilitação psicossocial. Esses serviços estão destinados à clientela de baixa dependência de cuidados (tipo I) ou de alta dependência e necessidade supervisão continuada
(tipo II). Está prevista a expansão dessa rede para 128 SRT até o final de 2020.
Ainda no campo das ações de desinstitucionalização, as bolsas de Incentivo à Desospitalização - Bolsa Rio - (Lei Municipal 3.400/2002) são um importante recurso que se soma
às residências terapêuticas nas altas dos pacientes de longa permanência. Elas só podem
ser concedidas por ocasião da alta do paciente, atrelada à manutenção do tratamento
deste usuário num CAPS e disponibilizam o aporte financeiro de 1 salário mínimo mensal
para os usuários inseridos nas SRT e 2 salários mínimos mensais para aqueles reinseridos
em sua família de origem, família acolhedora ou moradia assistida.
Considerando o percurso da Reforma Psiquiátrica no Rio de Janeiro, além do resultado
de anos de asilamento dos pacientes de saúde mental, hoje ainda existe no município um
importante contingente quantitativo de pacientes a serem desinstitucionalizados. A alta
destas pessoas, depois de longa internação se dá com a saída destes para residências
terapêuticas ou reinserção familiar e implicará na progressiva desativação dos institutos
psiquiátricos municipais e a mudança da destinação de sua estrutura física. O Programa
de Residências Terapêuticas, que se expande a cada ano, propicia um passo essencial no
processo de reabilitação psicossocial, garantindo as diversas formas de morar dos usuários e de integração com seu território e na sociedade deve ser acompanhado da subsequente redução dos leitos psiquiátricos manicomiais.
Para garantia da sustentabilidade dos portadores de transtornos mentais graves e persistentes na vida social da cidade, deve-se estimular e implantar programas voltados para
a capacitação para o trabalho e geração de renda, com a inclusão dos usuários em dispositivos de educação, cultura, esportes e lazer. Está previsto no PPA a implantação de 4
centros de Convivência e Cultura na cidade.
O estímulo à constituição de grupos de usuários e familiares voltados para a ajuda mútua
a organizados socialmente de forma a participar do processo da vida cotidiana e política
da cidade deve ser um dos compromissos da gestão, embora se trate da criação e sustentação de dispositivos externo ao serviço público.
A direção de trabalho em curso na Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro visa
à consolidação da Rede de Atenção Psicossocial que privilegia um modelo de cuidado
em Saúde Mental pautado na atenção extra-hospitalar e territorial. Com isso, fazem-se
necessárias práticas de atenção à crise que não sejam excludentes e nem repliquem a
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lógica asilar. Para isso, entendemos ser de importância estratégica para a qualificação do
cuidado em saúde mental a incorporação dos serviços de emergência psiquiátrica à rede
de urgência e emergência, ampliando, inclusive, os leitos de retaguarda em saúde mental
inseridos na rede hospitalar da cidade. Tal iniciativa irá consolidar o fechamento completo
dos leitos dos hospitais psiquiátricos da rede própria.
Acrescente-se ainda que, para cumprir os objetivos de atenção integral na rede municipal
de saúde, a Saúde Mental deverá trabalhar de forma ainda mais intensiva e integrada à
rede de Atenção Primária seja na regulação do acesso à Atenção Especializada, seja na
abordagem e acompanhamento dos casos de violência auto e hetero provocada e nas
tentativas de suicídio.

2.5.7. Saúde bucal

Merece destaque dentro da Rede de Atenção à Saúde do município do Rio de Janeiro a
Atenção em Saúde Bucal, que está organizada em uma rede de serviços integrada, regionalizada e hierarquizada, onde o cuidado em saúde bucal aos pacientes é realizado nos
diferentes níveis de atenção, conforme as diretrizes do Programa Municipal de Saúde
Bucal denominado Carioca Rindo à Toa.
Desta forma, os atendimentos são prestados de acordo com a complexidade dos casos,
na Atenção Primária, Secundária e Terciária. Na Atenção Primária, os serviços são ofertados em centros municipais de saúde e clínicas da família; na Atenção Secundária, são os
centros de especialidades odontológicas e ambulatórios de alguns hospitais os executores dos serviços e na Atenção Terciária, os hospitais gerais e especializados.
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Para o acesso à Atenção em Saúde Bucal, o usuário deve procurar a unidade de Atenção
Primária à Saúde (APS) de referência em seu território. As equipes de Saúde Bucal da APS
são responsáveis pelo primeiro cuidado em saúde da população de seu território, o que
inclui a avaliação inicial do usuário e o tratamento básico necessário, com ações de educação em saúde, promoção de saúde, prevenção, assistência e vigilância em saúde bucal.
Questões como cárie e condição dentária, condição periodontal (condição da gengiva e
estruturas de suporte dos dentes), traumatismo dentário, oclusão dentária, fluorose dentária, edentulismo (uso e necessidade de prótese), além da condição socioeconômica, utilização de serviços odontológicos e auto percepção de saúde bucal são temas tratados na
rede de serviços de saúde bucal.
Os atendimentos de Urgência e Emergência Clínica são realizados em qualquer unidade de
APS ou nas unidades de Pronto-Atendimento (UPA) com serviço de saúde bucal. O atendimento de Urgência e Emergência Hospitalar (Cirurgia e Traumatologia Buco-Maxilo-Facial)
é realizado nos hospitais de emergência da rede municipal: HM Souza Aguiar, HM Salgado
Filho, HM Miguel Couto e HM Lourenço Jorge.
O atendimento especializado é realizado nos Centros de Especialidades Odontológicas
(CEO) e ambulatórios de alguns hospitais com encaminhamento via Sistema de Regulação. De acordo com a Portaria nº 599 MS/GM, de 23 de março de 2006, as especialidades
mínimas ofertadas são: diagnóstico bucal com ênfase no diagnóstico e detecção do câncer de boca, periodontia especializada, cirurgia oral menor dos tecidos moles e duros,
endodontia e atendimento a portadores de necessidades especiais.
O Município do Rio de Janeiro possui atualmente 18 CEO implantados e, além das especialidades mínimas obrigatórias acima relacionadas, oferta em alguns deles as especialidades de Ortodontia Preventiva e Interceptativa, Dor Orofacial e Prótese Dentária. De
acordo com a modalidade, os CEO da cidade estão distribuídos em 2 CEO tipo I, 15 CEO
tipo II e 1 CEO tipo III. As modalidades variam de acordo com o número de cadeiras odontológicas disponíveis, sendo necessárias 3 cadeiras para o tipo I, 4 ou mais para o tipo II e
7 ou mais cadeiras para o tipo III e os incentivos financeiros recebidos também diferem de
acordo com o tipo de CEO. A expectativa da SMS/RJ para o próximo quadriênio é a manutenção dos 18 CEO com a qualificação dos serviços, readequação dos recursos humanos
e ampliação da oferta de vagas disponibilizadas no SISREG.
O Município do Rio de Janeiro também possui laboratórios regionais de Próteses Dentárias, onde são realizados os serviços de prótese dentária total e prótese dentária parcial
removível, funcionando no Centro Municipal de Reabilitação Oscar Clark (CAP 2.2), Policlínica Rodolpho Rocco (CAP 3.2) e Policlínica Manoel Guilherme da Silveira Filho (CAP 5.1).
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A Atenção Terciária em Saúde Bucal é ofertada em oito grandes hospitais, dos quais quatro apresentam atualmente serviço de Cirurgia e Traumatologia Bucomaxilofacial e serviço de urgência e emergência para atendimento de pacientes traumatizados de face e
portadores de infecções ontogênicas moderadas e graves. São eles: Hospital Municipal
Souza Aguiar; Hospital Municipal Salgado Filho; Hospital Municipal Lourenço Jorge e Hospital Municipal Miguel Couto.
Nestes hospitais existe ainda o Serviço de Odontologia Intensiva que atua diretamente no
leito dos pacientes internados (especialmente no CTI, unidade coronariana, maternidade
e enfermarias), desenvolvendo ações de prevenção e adequação do meio bucal desses
pacientes, promovendo assim menor tempo de internação, com consequente diminuição
do tempo de uso de antimicrobianos.
A cidade ainda possui o Centro de Tratamento de Fissuras Labiopalatais (CEFIL) no Hospital
Municipal Nossa Senhora do Loreto. Este centro é a única referência para o tratamento
multidisciplinar das fissuras labiopalatinas no estado credenciado pelo Ministério da Saúde.
No Centro de Tratamento de Fissuras Labiopalatais (CEFIL) da unidade, a criança recebe tratamento integral desde que sai da maternidade até o final da adolescência com tratamento
de ortodontia, fonoaudiologia, psicologia, cirurgia plástica, entre outras especialidades.
A Saúde Bucal também desenvolve ações articuladas com o Programa de Saúde na Escola
(PSE), o Programa de Atenção Domiciliar (PADI) e as equipes de Consultório na Rua (eCNaR).
Estudos em Saúde Bucal no Brasil21 revelam que o Município do Rio de Janeiro evoluiu
positivamente em relação à Saúde Bucal de sua população, com maior quantidade de
crianças livres de cáries aos 5 e 12 anos de idade, maior acesso aos serviços e ao tratamento odontológico e um menor número de cáries e de perdas dentárias em adolescentes principalmente, mas também em adultos. Tais resultados são fruto de um trabalho
consistente de promoção da saúde bucal, com destaque para as ações nas unidades de
saúde municipais e unidades escolares públicas. Além disso, houve ampliação do acesso
ao tratamento odontológico e qualificação das ações ofertadas para a população carioca,
tanto na Atenção Primária quanto na média complexidade odontológica.

21 BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. SBBrasil 2010: Pesquisa Nacional de Saúde Bucal: resultados principais / Ministério da Saúde, Secretaria de Atenção à Saúde, Secretaria
de Vigilância em Saúde. – Brasília: Ministério da Saúde, 2012. 116 p.: Il. Disponível em: http://bvsms.saude.gov.br/bvs/
publicacoes/pesquisa_nacional_saude_bucal.pdf.
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2.5.8. Imunizações

O Programa Municipal de Imunizações tem como objetivo manter coberturas vacinais
dentro das metas preconizadas pelo Programa Nacional de Imunizações do Ministério
da Saúde (PNI/MS), visando o controle, a eliminação ou a erradicação das doenças imunopreveníveis. De modo integrado e qualificado, realiza ações regulares de vacinação,
incluindo a vacinação de rotina; estratégias especiais, como campanhas, bloqueios vacinais e de grupos especiais, notificação e investigação de eventos adversos e inusitados
associados à vacinação , além da emissão de certificados de vacinação.
Para tanto, a SMS oferta de vacinas de rotina, de forma integral e igualitária, em todas as
unidades de Atenção Primária, como demonstrado no quadro 7, a seguir.
QUADRO 7 – Cobertura vacinal básica no município do Rio de Janeiro – 2000 a 2017.
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BCG

Hepatite B

Pólio

Tetra/
Penta

Rotavírus

Sarampo

Tríplice
Viral

Meningo C

Pneumo
10

Hepatite A

2010

118

91

119

89

79

-

94

-

-

-

2011

125

92

123

95

80

-

108

111

74

-

2012

108,24

89,16

95,99

90,72

79,35

-

94,66

96,72

84,91

-

2013

103

-

100

92

90

-

102

99

87

-

2014

109,4

-

100,2

96,6

90,4

-

97,7

99,4

95,4

-

2015

116

-

107

98,4

95,3

-

104

103

95

104

2016

100

-

95

98

91

-

107

97

112

76

2017

98,4

-

78

78

72

-

90

78

82

82

Fonte: DATASUS/CGPNI, com tabulação pela GPI/SVS/SUBPAV/SMS-RJ. 1 - Cobertura Vacinal da vacina BCG, recalculada utilizando os dados de nascidos vivos no MRJ, nas maternidades que aplicam BCG. 2 - Cobertura Vacinal da Poliomielite considera dados da Campanha Nacional de Vacinação. A partir de 2012, com implantação da vacina inativada. 3 - Cobertura de
Tetravalente a partir de 2003, após sua implantação. Em 2012 substituída pela Pentavalente. 4 - Cobertura Vacinal da Tríplice
Viral, calculada na população de 1 ano de idade, a partir de 2003, quando foi implantada aos 12 meses de vida. 5 - Cobertura
vacinal da Rotavírus a partir de 2007, após sua implantação no calendário. 6 - Coberturas vacinas de Meningo C e Pneumo 10
a partir de 2011, após suas implantação no calendário no 2º sem/2010. 7 - Cobertura vacinal da Hepatite A a partir de 2015,
após sua implantação no calendário.

Tambem há oferta de soros/imunoglobulinas na rede hospitalar municipal de referência e
imunobiológicos especiais em 2 centros de Referência do PNI/MS. Os centros de Referência para Imunobiológicos Especiais foram criados com o intuito de beneficiar uma parcela
da população que, por algum motivo, não pode utilizar as vacinas disponibilizadas na
rotina das unidades de saúde.
As indicações dos imunobiológicos especiais do CRIE beneficiam pacientes que podem
ser agrupados em três categorias: 1) Profilaxia em pré-exposição a agentes infecciosos de
determinados grupos de risco; 2) Substituição de produtos disponíveis na rotina do país,
quando não puderem ser utilizados devido à hipersensibilidade ou eventos adversos graves em usos anteriores; e 3) Imunização de indivíduos com imunodeficiências.

2.5.9. Atenção hospitalar no SUS
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Na estratégia de atendimento do SUS, para cada tipo de enfermidade e grau de complexidade, há um local de referência hierarquizado para o serviço. Os hospitais de emergência
e grande porte se dedicam às emergências mais graves, aos casos cirúrgicos e às internações, salvando vidas em risco imediato.
A SMS Rio conta com oito hospitais de emergência nas principais áreas de planejamento
da cidade: Centro, Méier, Leblon, Barra da Tijuca, Santa Cruz, lha do Governador, Realengo e Campo Grande. Outras duas unidades de pronto atendimento, em Botafogo e Irajá,
completam a rede hospitalar de urgência e emergência.
FIGURA 9 – Distribuição espacial da rede municipal de atenção hospitalar, Município do Rio de
Janeiro, 2017.

Fonte: CNES e SMS Rio, 2017.

Além de oito hospitais de emergência e dois de pronto atendimento, a rede hospitalar
municipal do Rio conta também com seis hospitais especializados e de menor porte e
com quatro unidades psiquiátricas. Completam a rede dois hospitais pediátricos e um de
geriatria. Os pacientes são referenciados para essas unidades a partir da atenção primária (clínicas da família ou centros municipais de saúde), de acordo com protocolos técnicos
e de regulação aplicáveis a cada caso.
A rede municipal de atenção hospitalar conta ainda com 12 maternidades e uma casa de
parto próprias. Essas unidades estão distribuídas por toda a cidade e representam ao todo
mais de 700 leitos de alojamento conjunto (mães e bebês) e 295 leitos de UI/UTI neonatal.
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Todas elas estão inseridas no programa Cegonha Carioca, que busca garantir o melhor
cuidado para a mãe e o bebê e que oferece incentivos ao pré-natal e transporte em ambulância para a maternidade, quando chega a hora do parto. Também atendem à demanda
espontânea de pacientes na porta de entrada.
Neste ponto é importante destacar que o Cegonha Carioca, implantado a partir de 2011,
reafirmou o compromisso com a qualidade, a segurança e a humanização na atenção à
mulher e à criança no Rio de Janeiro. Para garantir a estrutura adequada e a qualidade da
atenção à saúde de gestantes e bebês na cidade, acompanhando a expansão da atenção
primária, responsável pelo atendimento pré-natal, foram inauguradas três maternidades:
Hospital Maternidade Maria Amélia Buarque de Hollanda, Hospital da Mulher Mariska
Ribeiro e Maternidade do Hospital Municipal Pedro II. Essas unidades representaram um
acréscimo de 200 leitos obstétricos e 90 leitos neonatais.
A municipalização dos hospitais Rocha Faria e Albert Sweitzer representou um acréscimo
de 100 leitos obstétricos e 50 leitos neonatais à rede municipal. Essa ampliação, aliada
aos investimentos realizados nas demais maternidades da rede municipal, tornou a SMS a
principal referência dos nascimentos na rede pública da cidade, conforme atesta o gráfico
15, abaixo. Além disso, é preciso dizer que as maternidades do MRJ, como é desejável, têm
a mais baixa proporção de partos cesáreos (36%).
Atualmente, a maior parte dos nascimentos se dá no SUS – Sistema Único de Saúde, sendo que os partos no SUS cresceram 17,6% entre 2006 e 2016, passando de 54,2% para
63,7%, respectivamente. A Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro respondeu
por 90,5% dos partos SUS em 2016. Assim sendo, em 2016, foram contabilizados 51 mil
nascidos vivos nas maternidades da rede municipal.
GRÁFICO 16 – Evolução dos partos na rede pública, por esfera administrativa, Município do Rio de
Janeiro, 2010- 2016.

Fonte: SINASC, 2017.
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Por fim, é fundamental explicitar que a rede municipal, desde a municipalização dos hospitais Rocha Faria e Albert Schweirtzer, é responsável por mais de 50% dos procedimentos
hospitalares executados no âmbito da Rede SUS existente na cidade, como demonstra o
gráfico 16, a seguir.
GRÁFICO 17 - Produção hospitalar Rede SUS, quantitativo AIH apresentadas, por esfera administrativa,
Município do Rio de Janeiro, 2016.

Fonte: Sistema de Informações Hospitalares (SIH). TABNET Municipal, 2017.

2.5.10. Regulação, Controle e Avaliação
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2.5.10.1. Regulação em saúde
A partir de 2008, de acordo com a Política Nacional de Regulação22 (PNS), a regulação do
acesso à assistência foi efetivada por meio de complexos reguladores municipais que
atuam na organização do acesso aos diferentes pontos de atenção, de acordo com os
princípios de universalidade, equidade e integralidade.
O Complexo Regulador do Município do Rio de Janeiro, criado em 2009 e aprovado pela
Deliberação CIB-RJ nº869 de 11 de março de 2010 abrange unidades de trabalho responsáveis pela regulação das urgências, consultas, exames e leitos. Até então, a regulação
do acesso à assistência era feita de maneira fragmentada por três centrais de regulação
independentes e localizadas em diferentes estruturas da Secretaria Municipal de Saúde.
O Complexo Regulador do município do Rio de Janeiro, funciona 24h por dia, durante os
07 dias da semana e conta com profissionais médicos, enfermeiros, analistas de regulação, videofonistas, assessores administrativos, entre outros, todos com cadastro ativo
no CNES. Esta estrutura atende a demanda de agendamento e regulação de consultas e
exames da atenção especializada, regulação de leitos complementares, de longa permanência, de apoio e de saúde mental, atendimento pré-hospitalar móvel, regulação inter-hospitalar de urgências e emergências, transporte de sangue e hemoderivados, mutirão
de cirurgias eletivas, mandados judiciais dentre outros.
O sistema utilizado para efetuar os procedimentos de regulação é o SISREG III, sistema
público e oficial do Ministério da Saúde. Atualmente, ele está integrado a outras ferramentas informatizadas desenvolvidas pela SMS-Rio, que juntas possibilitam a distribuição de vagas ambulatoriais e leitos de forma equânime e transparente, o monitoramento
de vagas de urgência e emergência, de internação, a liberação de ambulâncias em tempo
oportuno, entre outras funcionalidades.
Informações de todos os procedimentos que envolvem a regulação de leitos, vaga zero e
disparo de ambulâncias podem ser visualizados a tempo e a hora pela Plataforma da SMS
Rio23. Cabe ressaltar ainda, que todas as unidades hospitalares, pré-hospitalares fixas e
unidades de atenção primária e especializadas, situadas no território do município do Rio
de Janeiro têm acesso e podem alimentar a plataforma. A plataforma também é utilizada
pelas unidades hospitalares e clínicas com hospital-dia para obter a numeração das Autorizações de Internação Hospitalar (AIH), excetuando-se os hospitais estaduais, que obtêm
sua numeração diretamente na Secretaria Estadual de Saúde.
A figura 10 ao lado ilustra no tempo o processo de consolidação da regulação assistencial
no âmbito da SMS Rio.
22 A Política Nacional de Regulação do Sistema Único de Saúde foi instituída pela Portaria GM/MS n º1.559/2008, consolidada com as demais portarias de implantação dos Complexos Reguladores, na Portaria de Consolidação nº02, Anexo
XXVI, de 28 de setembro de 2017.
23 Disponível para profissionais cadastrados em: https://smsrio.org/login/index.php
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FIGURA 10 – Histórico da Regulação do Acesso à Assistência, Município do Rio de Janeiro, 1998-2017.
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Fonte: Elaborador por S/SUBREG, 2017.
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a) Regulação Ambulatorial
A regulação ambulatorial atua de forma descentralizada para a grande parte dos procedimentos, onde médicos das unidades de Atenção Primária solicitam e agendam de acordo
com a disponibilidade de vagas, o que vem possibilitando a ampliação da capacidade regulatória da SMS RJ (média de 6.000 procedimentos regulados por dia) além de fortalecer os princípios de acessibilidade, longitudinalidade e coordenação do cuidado pela atenção primária.
Em contrapartida, um rol de procedimentos ambulatoriais de alta complexidade, denominados procedimentos estratégicos24, são regulados pela Secretaria de Estado de Saúde do Rio
de Janeiro, por meio da Central Unificada de Regulação – REUNI RJ, em regime de cogestão
com a Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro, conforme pactuação bipartite25.
Nos últimos anos, evidenciou-se uma ampliação progressiva de vagas ambulatoriais ofertadas pelo SISREG, saindo de 231.644 em 2010 para 1.425.101em 2016. Trata-se de um importante resultado decorrente das ações que vem sendo empreendidas para consolidar
a política de regulação na SMS Rio, dentre as quais se destacam:1) pactuação de metas
de regulação no âmbito dos contratos e convênios; 2) termos de compromisso com as
policlínicas municipais; e 3) maior articulação com a rede federal.
As unidades próprias municipais são responsáveis pelas oferta de 60,1% dos procedimentos (consultas e exames) ao sistema de regulação, enquanto os prestadores privados,
os hospitais e institutos federais contratados e hospitais universitários respondem por
24,2%, 7,4% e 8,3% dos procedimentos respectivamente.
A regulação assistencial dessa oferta baseia-se em protocolos clínicos elaborados pelo
Ministério da Saúde e pela Secretaria Municipal de Saúde que subsidiam a organização do
fluxo dos pacientes na rede assistencial e norteia-se também pela Programação Pactuada
e Integrada da Assistência a Saúde (PPI), que define os parâmetros e os limites financeiros
destinados à assistência a saúde da população referenciada.

24 Oncologia, Cirurgia Bariátrica, Plástica Reparadora pós-bariátrica ou Mastectomia, Neurocirurgia, Ortopedia, Cirurgia Vascular, Cardiologia Intervencionista, Radioterapia, Hematologia, Angioplastia, Gestação de Alto Risco, Terapia
Renal Substitutiva, Neurogenética, Braquiterapia, Endocrinologia, além dos exames Cateterismo Cardíaco, Arteriografia,
Histeroscopia diagnóstica, Cintilografia.
25 Pactuações foram formalizadas pelas seguintes deliberações : Deliberação CIB RJ Nº 3.470 de 20 de julho de 2015.
Pactua a criação de uma central unificada de Regulação – REUNI RJ - com o objetivo de ordenação do acesso dos usuários
dos municípios fluminenses a serviços estratégicos localizados no município do Rio de Janeiro; e Deliberação CIB RJ nº
3.534 de 18 de Setembro de 2015. Agrega procedimentos estratégicos a serem regulados exclusivamente pela REUNI/RJ.
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GRÁFICO 18 – Vagas ambulatoriais ofertadas via SISREG, Município do Rio de Janeiro, 2010-2016.

Fonte: SISREG III, 2017.

Embora tenha aumentado o número da oferta regulada ao longo do tempo, ainda existe
uma pendência acumulada para determinadas consultas e exames, pois o Município ainda enfrenta dificuldades na oferta de alguns procedimentos das linhas de cuidado relacionadas aos valores praticados pela Tabela SUS e à situação de carência de profissional
especialista em algumas áreas, tais como oftalmologia, reumatologia e gastrologia.
A SMS Rio vem empreendendo estratégias de monitoramento permanente para a identificação das especialidades com maior demanda reprimida, revisão contínua de protocolos
e fluxos, territorialização da oferta e seu aproveitamento, análise da ociosidade e absenteísmo a fim de reduzir tais dificuldades. Destacam-se ainda quatro ações implementadas
para reduzir o tempo de espera:
1) Monitoramento contínuo do processo de trabalho da regulação ambulatorial em conjunto com a área técnica da Atenção Primária, a fim de reforçar a eficiência do processo
regulatório: permanente atualização do cadastro no âmbito do SISREG e CADWEB que
permita a comunicação constante com o usuário; entrega da guia de autorização do agendamento de consultas e exames no SISREG, educação permanente dos médicos solicitantes e reguladores;
2) Envio de SMS (Short Message Service) para os usuários do SUS no momento do agendamento, com a finalidade de notificá-los quanto ao local, data e horário de consultas e
exames, com a vantagem de garantir a possibilidade de resposta do usuário ao não comparecimento, reduzindo assim o risco de absenteísmo, ou seja, de perdas de consultas;
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3) Regulação centralizada de procedimentos com maior pendência e pouca oferta, como
por exemplo, alguns exames de imagem e oftalmologia;
4) Regulação centralizada de procedimentos pactuados com outros municípios (PPI) para
melhor avaliação das solicitações, garantindo a equidade no acesso ao território da capital;
Estas ações programadas de regulação ambulatorial apontam para ampliação do acesso
à atenção especializada ambulatorial, via Central de Regulação do Município do Rio de Janeiro, visando à marcação da maioria das consultas e exames solicitados em até 90 dias,
além da redução do tempo de espera para as consultas de maior risco.
b) Regulação Hospitalar, Urgência e Emergência
A regulação hospitalar e de urgência e emergência atua de forma centralizada desempenhando atividades como internações, vaga zero (urgência e emergência) e controle do sistema de ambulâncias. Outro importante eixo de atuação do Complexo Regulador envolve
as atividades realizadas pelas equipes de Monitoramento e Utilização de leitos no âmbito
das unidades hospitalares municipais. Constituídas por médicos, enfermeiros e administrativos, as equipes atuam desde 2014 como um elo entre o Complexo Regulador e as unidades hospitalares municipais com a finalidade de manter permanentemente atualizadas as
informações do mapa de leitos, otimizar a ocupação dos leitos e aumentar o índice de giro.
Como inovação tecnológica, em 2015, foi desenvolvida e implantada a Plataforma de Censo Hospitalar, sistema próprio e gratuito, de amplo acesso, com a finalidade de garantir liberação de AIH no ato da internação e a visualização em tempo real da situação dos leitos
municipais. A plataforma possibilitou otimizar o uso dos leitos, resultando na melhoria de
desempenho de indicadores hospitalares como taxa de ocupação, índice de giro e tempo
médio de permanência.
A ação das equipes de Monitoramento e Utilização de Leitos aliada à implantação da plataforma de censo hospitalar possibilitou a ampliação progressiva de oferta de leitos ao
Complexo Regulador, alcançando em 2016 o total de 20.344 leitos ofertados e utilizados,
entre leitos complementares, clínicos, cirúrgicos e de especialidades.
Todavia, esta oferta de leitos das unidades da rede SUS localizadas no município do Rio de
Janeiro ainda não é disponibilizada à regulação municipal, sobretudo aquelas das redes
federal e estadual. Este cenário está sendo revisto no sentido de organizar a operacionalização das centrais municipal e estadual para que efetivamente tenhamos uma porta de
entrada única para oferta disponível na Cidade.
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Em relação à regulação da Urgência e Emergência, esta vem atuando em consonância
com a Resolução do Conselho Federal de Medicina nº 2.077/1426 e com o Procedimento
Operacional Vaga Zero que estabelece orientações de conduta, frente a situações recorrentes, que envolvem risco iminente à vida de pacientes em unidades de saúde, que não
possuem a complexidade compatível ao seu atendimento mínimo.
A Regulação de Urgência e Emergência visa proporcionar acesso aos usuários que estão
sendo atendidos na Rede SUS, localizada no município do Rio de Janeiro, que necessitem,
em caráter de urgência, de assistência de maior complexidade. Estes casos, em desassistência, são considerados como “Vaga Zero”, ou seja, serão referenciados pela regulação
médica para uma unidade de saúde de maior complexidade, sem que haja, necessariamente, vaga ou autorização da unidade de destino. Esta regulação obedece a critérios
clínicos, geográficos, viários e condição de atendimento da unidade de origem.
Tendo em vista a necessidade de reduzir o tempo de resposta da vaga zero, a SMS Rio, ao
longo dos anos, vem desenvolvendo estratégias de otimização das ambulâncias existentes,
como por exemplo, desenvolvimento do Sistema de Ambulâncias, a implantação dos transportes sanitários para atendimento dos usuários a nível ambulatorial, a descentralização
das viaturas em bases fixas localizadas em todas as áreas programáticas, a implantação
de sistemas de rotas de acesso para o atendimento mais rápido do paciente, entre outros.

2.5.10.2. Regulação, Controle e Avaliação e Auditoria
São ações desenvolvidas pelo Poder Público de extrema relevância para a alocação e
a utilização adequada dos recursos, a garantia do acesso e da qualidade da atenção à
saúde oferecida aos cidadãos (Ministério da Saúde, 2014). Esta concepção altera a lógica
da mera verificação da produção de serviços para uma avaliação abrangente da gestão
da saúde sob os aspectos da aplicação dos recursos, dos processos, das atividades, do
desempenho e dos resultados em saúde. Essas ações congregam as diretrizes da Política
Nacional de Regulação.
No Município do Rio de Janeiro, os mecanismos de controle, avaliação e auditoria congregam ações que vão desde a contratação de serviços privados complementar ao SUS,
à contratualização de instituições filantrópicas , universitárias e públicas, quando couber,
até o faturamento dos serviços prestados, autorização de laudos de procedimentos Especiais, acompanhamento e supervisão das ações realizadas pelas unidades públicas e
privadas sob a sua gestão.

26 CFM. Conselho Federal de Medicina. Resolução CFM nº 2.077/14. Dispõe sobre a normatização do funcionamento
dos serviços hospitalares de Urgência e Emergência, bem como do dimensionamento da equipe médica e do sistema de
trabalho. Acesso: https://portal.cfm.org.br/images/PDF/resolucao2077.pdf
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A gestão da informação em saúde, decorrente do processamento da produção apresentada
pelos estabelecimentos que compõem a rede de atenção à saúde sob gestão municipal e
monitoramento da qualidade dos serviços ofertados, tem sido o aspecto central deste eixo.
Entre os principais avanços destacam-se a padronização dos relatórios das comissões de
acompanhamento dos contratos e das equipes de auditoria, que vêm trabalhando de forma integrada, inclusive com as demais subsecretarias responsáveis pela rede assistencial,
assim como a de Vigilância Sanitária.
Com esse conjunto de ações obtem-se os subsídios que orientam o planejamento em
saúde, uma vez que possibilitam a identificação das necessidades de saúde da população,
o montante de recursos financeiros para a execução da assistência à saúde no munícipio,
bem como a demanda assistencial para determinadas ações e serviços.
Neste particular, dentre as ações realizadas para garantir a oferta de serviços da rede própria assinala-se o credenciamento de serviços privados mediante a formalização de contratos e convênios, nos moldes da Portaria GM/MS nº 3.410/2013 e legislação aplicável.
Atualmente, 56 estabelecimentos de saúde privados atuam de forma complementar ao
SUS, prestando serviços de diversas naturezas, em especial oftalmologia, terapia renal
substitutiva ambulatorial, assistência em oncologia, cuidados prolongados, reabilitação
e fisioterapia. Tais serviços são remunerados seguindo os preços definidos no âmbito do
Sistema de Gerenciamento da Tabela de Procedimentos, Medicamentos, Órteses, Próteses e Materiais do SUS – Tabela SUS.
Destacamos também as ações referentes à instrução dos processos de habilitação/credenciamento de serviços no âmbito do SUS, que contribuem para a captação de receitas
oriundas de incentivos específicos estabelecidos pelas redes de atenção à Saúde do Ministério da Saúde.
Neste sentido, as ações programadas para o controle, avaliação e auditoria apontam para
estratégias de ampliação do acesso à atenção especializada ambulatorial, seja pelo credenciamento de novos serviços da rede privada, seja pelo fomento à qualificação das informações sobre a produção de consultas e exames da rede pública sob gestão municipal.

2.5.11. Vigilância Sanitária
A Subsecretaria de Vigilância, Fiscalização Sanitária e Controle de Zoonoses (SUBVISA) é o órgão responsável pela execução das ações de promoção e proteção à saúde, adoção de medidas que previnam riscos de agravos e de adoecimentos decorrentes da produção e circulação de bens e serviços e dos ambientes, nestes incluídos os do trabalho, além de planejar e
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executar um conjunto articulado de ações, atividades e estratégias de vigilância e prevenção
de doenças transmissíveis à população humana por animais infectados, sejam elas monitoradas por programas nacionais, de relevância local, emergentes ou reemergentes.
As estratégias de vigilância sanitária e de zoonoses compõem um campo integrado e
indissociável de conhecimentos, atividades e práticas interdisciplinares e intersetoriais,
sistematizadas nos conceitos de vigilância em saúde e de saúde única, com a participação
ampla e solidária da sociedade.
A Vigilância Sanitária Municipal está estruturada nas coordenações de Fiscalização Sanitária, Vigilância de Alimentos, Serviços e Produtos de Interesse à Saúde, Vigilância de
Zoonoses, Laboratório de Saúde Pública, Engenharia Sanitária, todos integrados pela Superintendência de Informação, Inovação, Projetos, Pesquisa e Educação.
As ações da SUBVISA são norteadas pela avaliação e monitoramento do risco oferecido
sob forma direta ou indireta à saúde individual e coletiva para que se possa, com base em
dados obtidos, planejar, coordenar, supervisionar, executar, controlar e avaliar ações de
vigilância sanitária sobre produtos, bens, serviços, locais e ambientes de trabalho; exercer regularmente o poder de polícia de autorização, vigilância e fiscalização; conceder e
cancelar licença e autorização; bem como fiscalizar instalações e atividades exercidas por
pessoa física ou jurídica.
De acordo com o princípio da transparência, a SUBVISA dá publicidade a todos os seus
atos. Com seus sitema informatizado, é possível manter todas as informações cadastrais,
registros de ações fiscais e recursos. As interdições e desinterdições parciais e totais, licenciamentos sanitários e revogações, aprovação de licitações, autorização sanitária de
veículos de transporte de alimentos, reconhecimentos de dívidas, prestação de contas,
cancelamentos, recursos e defesas de auto de infração de primeira e segunda instância,
prorrogações de prazos e requerimentos administrativos são periodicamente publicados
no diário oficial do município, assim como editais e portarias.
TABELA 3 – Produtividade Fiscal da SUBVISA no período de 2014 a 2017.
PRODUTIVIDADE FISCAL

2014

2015

2016

2017

N° Inspeções sanitárias

42.435

42.180

28.877

37.108

Nº Reclamações recebidas

17.279

20.570

20.290

13.934

Nº Reclamações atendidas

10.444

12.442

15.187

11.865

Nº de Intimações

11.947

13.861

8.082

14.639

Nº Autos de Multa

6.654

6.897

4.616

6.280

Nº Interdições

1.615

1.953

1.121

2.005
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PRODUTIVIDADE FISCAL

2014

2015

2016

2017

5.524

6.643

7.268

7.264

Nº Cursos/Palestras

582

997

877

1.671

Nº Licenças emitidas

3.162

3.084

3.680

15.703

% Reclamações atendidas

60%

60%

75%

85%

Nº Intimações/100 inspeções

28

33

28

39

Nº Multas/100 inspeções

16

16

16

17

Nº Licenças/100 inspeções

7

7

24

42

Nº Coletas*

Fonte: 2014 a 2016 – SUBVISA / Núcleo Planejamento 2017 – SISVISA / *GAL - HARPYA

De forma a disseminar as informações pertinentes ao setor regulado e informar a população sobre a existência de riscos foram realizadas ações educativas sob a forma de
cursos de capacitação, palestras, rodas de conversa e reuniões com órgãos de gestão e
representantes da sociedade civil.

No âmbito da vigilância e profilaxia em zoonoses a SUBVISA conta ainda com o Instituto
Municipal de Medicina Veterinária Jorge Vaitsman (IJV) e o Centro de Controle de Zoonoses Paulo Dacorso Filho (CCZ), responsáveis pelo diagnóstico e tratamento de zoonoses,
atendimento clínico, cirúrgico e ambulatorial de animais de companhia e pela apreensão
e observação de animais suspeitos, sinantrópicos ou vetores de zoonoses, incluindo as
arboviroses. O IJV possui programas de castração para controle populacional de cães e
gatos. A SUBVISA é órgão executor, autorizado pelo Ministério da Saúde, da campanha de
vacinação antirrábica anual do município.
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TABELA 4 – Vigilância em Zoonoses realizada nas unidades descentralizadas, CCZ e IJV, da SUBVISA,
durante o período de 2013 a 2017.
UNIDADE

VIGILÂNCIA EM
ZOONOSES

2013

2014

2015

2016

2017

Leishmaniose

3.836

2.292

5.280

5.083

3.826

Raiva

29

41

40

44

203

Esporotricose

471

261

471

222

393

Febre maculosa

13

0

0

0

0

Febre amarela

0

0

0

0

150

Consultas

Esporotricose

0

0

1.453

7.847

6.185

Campanha
Antirrábica

Raiva

278.787

70.334

460.746

DESCRIÇÃO

Investigação
Epidemiológica

CCZ

368.115 107.884

Nº Solicitações
recebidas

10.342

10.383

12.292

14.163

8.688

Nº Solicitações
atendidas

7.628

3.924

5.101

9.772

6.741

Consultas Veterinárias

12.872

9.650

8.982

19.261

19.911

Vacinas Antirrábicas

754

545

969

1.769

2.311

Cirurgia Geral

2.691

1.937

2.097

1.179

2.284

Castração

1.961

1.732

1.680

2.608

3.126

Animais agressores
observados

65

173

20

35

26

Cremações

8.786

6.121

1.309

5.586

3.146

“1746”

IJV

Procedimentos

Fonte: 2014 a 2016 – SUBVISA / Núcleo Planejamento 2017 - SISVISA.

O Laboratório de Saúde Pública do Município do Rio de Janeiro (LASP) atende à demanda
fiscal de produtos coletados do comércio varejista como alimentos, medicamentos, saneantes, cosméticos e domissanitários, além da elucidação de surtos envolvendo alimentos
e água de consumo humano. O LASP é o laboratório de referência para o diagnóstico de
raiva no Estado do Rio de Janeiro, realiza necropsia de primatas para diagnóstico da febre amarela e diagnóstico das zoonoses do município como: esporotricose, leptospirose,
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leishmaniose, criptococose e toxoplasmose. Devido à variedade de análises realizadas no
respectivo laboratório, o mesmo é subdivido em: Laboratório de Controle de Produtos e
Laboratório de Diagnóstico de Zoonoses (Gráfico 19 e Tabela 5).
GRÁFICO 19 – Quantitativo dos ensaios realizados no Laboratório de Controle de Produtos – LASP, no
período de 2014 a 2017.

Fonte: SUBVISA/Laboratório de Saúde Pública do Município do Rio de Janeiro (LASP).

TABELA 5 – Diagnósticos Laboratoriais de Zoonoses no período de 2014 a 2017.
Diagnóstico Laboratorial

2014

2015

2016

2017

Esporotricose

701

1515

1559

1155

Leptospirose

132

142

206

359

Endoparasitoses*

117

178

168

1108

Ectoparasitoses**

149

323

397

595

Hemoparasitoses***

1579

2510

2673

6597

Leishmaniose

172

158

424

804

Toxoplasmose

60

60

88

208

Raiva

148

156

167

688

Fonte: SUBVISA/Laboratório de Saúde Pública do Município do Rio de Janeiro (LASP).
(*)Setembro de 2017(**)Endoparasitoses – Ancylostoma sp., Toxocara sp., Giardia sp., Dipyllidium caninum, Cryptosporidium
sp., Strongyloides sp., Entamoeba histolytica; (***)Ectoparasitoses – Sarcoptes sp., Notoedres sp; e (****)Hemoparasitoses
– Erlichia sp., Dirofilaria immitis.
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2.6. Gestão em Saúde
No campo da gestão, a Secretaria Municipal de Saúde tem se pautado pelos princípios de
excelência em gestão pública e pelas definições normativas que norteiam o planejamento
do SUS, com foco nas necessidades da população, na integração entre os diversos setores
e instrumentos de planejamento e especial atenção ao orçamento disponível, buscando a
obtenção de resultados eficientes, eficazes, efetivos e duradouros, ampliando, ao mesmo
tempo, os espaços de diálogo, de parceria e de corresponsabilidade.
Seguindo essa trilha, a SMS criou o Núcleo de Apoio Permanente ao Planejamento (NAPP)27,
com a tarefa de, por meio do diálogo, reflexão, avaliação e socialização de experiências,
promover o aprofundamento e o aprimoramento de conceitos, práticas, processos e estratégias, e internalizar na cultura organizacional as ações de planejamento, tornando-o
parte do trabalho diário das equipes técnicas.
De modo específico, o NAPP que conta com representantes de todas as subsecretarias e
da Secretaria Executiva do COMS, trabalhou na elaboração integrada do Plano Plurianual
(PPA), do Projeto de Lei Orçamentária Anual (LOA) e do Plano Municipal de Saúde (PMS).
Esse processo de trabalho exigiu enorme esforço de cooperação interna, foi facilitado por
uma metodologia participativa orientada para resultados, visando atender às necessidades de todas as partes interessadas, o aperfeiçoamento e a consolidação das redes de
atenção à saúde e a gestão plena do SUS pela SMS-Rio.

2.6.1. Recursos financeiros
O modelo orçamentário brasileiro está definido na Constituição Federal de 1988 e é composto por três instrumentos: o Plano Plurianual – PPA, a Lei de Diretrizes Orçamentárias –
LDO, e a Lei Orçamentária Anual – LOA. Todos são de iniciativa do Poder Executivo, que os
envia, sob a forma de proposta, para apreciação e aprovação do Poder Legislativo. Cabe
ao chefe do Poder Executivo sancioná-las e executá-las, e compete ao Poder Legislativo
acompanhar e fiscalizar sua execução.
A Portaria nº 204/GM de 29 de janeiro de 2007 regulamentava o financiamento e a transferência dos recursos federais para as ações e os serviços de saúde, na forma de blocos de financiamento, com o respectivo monitoramento e controle. O financiamento das
ações e dos serviços de saúde é de responsabilidade das três esferas de gestão do SUS,
observado o disposto na Constituição Federal e na Lei Orgânica da Saúde, pela Lei Complementar nº 141, de 13 de janeiro de 2012, e Portaria nº 412, de 15 de março de 2013.

27 Resolução que cria o NAPP: RESOLUÇÃO SMS Nº 3275 DE 17 DE MAIO DE 2017, publicada no Diário Oficial do Município do Rio de Janeiro, Ano XXXI • N° 43 • Rio de Janeiro, Quinta-feira, 18 de Maio de 2017.
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Assim, a Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro tem recebido repasses do Ministério da Saúde, conforme as especificidades de suas ações e dos serviços de saúde pactuados pelos seguintes blocos de financiamento28: a) Bloco de Atenção Básica; b) Bloco de
Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar; c) Bloco de Vigilância
em Saúde; d) Bloco de Assistência Farmacêutica – Componente Básico; e) Bloco de Gestão
do SUS; e f) Bloco de Investimentos na Rede de Serviços de Saúde, conforme demonstra
o gráfico 20, a seguir:
GRÁFICO 20 – Distribuição de repasses do Ministério da Saúde para o FMS, por blocos de financiamento,
no período de 2014 a outubro de 2017.

Fonte: Fonte: FNS - Consulta Consolidada de Repasse Fundo a Fundo, Valor Líquido. Disponível em: <https://consultafns.
saude.gov.br/#/consolidada>. Acesso em: 03/10/2017 e 05/02/2017.

De acordo com a Emenda Constitucional 29, de 13 de setembro de 2000, os repasses
podem ocorrer por meio de transferências fundo a fundo do Fundo Nacional de Saúde,
diretamente para estados e municípios e/ou pelo Fundo Estadual de Saúde aos fundos
municipais de Saúde. O Fundo Municipal de Saúde – FMS é um instrumento de suporte
financeiro, criado pela Lei nº 1.583, de 30 de julho de 1990, regulamentada pelo Decreto
nº 9.865, de 05 de dezembro de 1990, alterada pelos decretos nº 12.030, de 19 de abril
de 1993, e nº 13.110, de 02 de agosto de 1994. Tem por objetivo o desenvolvimento das
ações descentralizadas nas áreas médica, sanitária, hospitalar e de apoio e suprimento,
executadas ou coordenadas pela Secretaria Municipal de Saúde, de acordo com as determinações previstas na legislação pertinente.
28 Em dezembro de 2017, a Portaria nº 3.992 do Ministério da Saúde altera as normas sobre financiamento e trânsferência de recursos federais.
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O parágrafo único do art. 2º da LC 141/2012 define que, para fins de apuração da aplicação dos recursos mínimos, só serão consideradas como despesas com ações e serviços
públicos de saúde aquelas voltadas para a promoção, proteção e recuperação da saúde
que atendam, simultaneamente, aos princípios instituídos no art. 7º da Lei nº 8.080, de 19
de setembro de 1990, e quando as despesas com ações e serviços de saúde pública, realizadas pela União, pelos estados, pelo Distrito Federal e pelos municípios são financiadas
com recursos movimentados por meio dos respectivos fundos de saúde.
As receitas do FMS são constituídas por recursos do orçamento da União, do Estado e do
Município, observado o disposto na Emenda Constitucional nº 29, de 13 de setembro de
2000, na Lei Federal nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, na Portaria nº 399/GM, de 22
de fevereiro de 2006, e demais legislações pertinentes; auxílios, subvenções, contribuições, transferências e participações em convênios e ajustes; resultados financeiros de
suas aplicações; recursos de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, nacionais e
estrangeiras, sob a forma de doação; todo e qualquer recurso proveniente de multas ou
penalidades que tenham origem na fiscalização e nas ações da Secretaria Municipal de
Saúde; receitas provenientes do ressarcimento de despesas de usuários com cobertura
securitária de entidade privada e outras receitas.
A Prefeitura do Município do Rio de Janeiro tem assumido uma série de responsabilidades
no planejamento e na execução das políticas de saúde. Dessa forma, vem aumentando
os recursos próprios aplicados em saúde, além de priorizar a melhoria na gestão como
forma de reduzir desperdícios, conforme demonstra o gráfico 21, a seguir.
GRÁFICO 21 – Percentual de recursos próprios aplicados em saúde, Município do Rio de Janeiro,
2008-2017.

Fonte: Siops, 2017.
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Pelos demonstrativos orçamentários, verifica-se que da previsão de arrecadação no
exercício de 2017, foi realizado o percentual de 87,57%. Dentre as receitas de impostos,
o imposto sobre serviço de qualquer natureza –ISS foi a que teve menor percentual de
realização.
Em 2017, a PCRJ aplicou em ações e serviços em saúde pública de saúde 25,71% sobre a
receita liquida de impostos, o que mantem uma aplicação significativa e superior ao limite
Legal de 15% . Em relação às despesas com saúde, os dados apontam uma execução no
montante de R$ 4.930.502,68 onde R$ 1.539.250.122,81 foram executados com despesas
de pessoal e encargos sociais.
Com relação às subfunções, verificamos que há um montante significativo destinado às
ações de Assistência Hospitalar e Ambulatorial (60,16%), seguido das ações na Atenção
Básica (31,73%).
Cabe ressaltar que em dezembro de 2017 foi publicada a Portaria do Ministério da Saúde
nº 3.992 com as alterações das normas sobre o financiamento e a transferência dos recursos federais. Como principal mudança, foram instituídos dois blocos de financiamento
(Custeio e Investimento). Desta forma, as transferências dos recursos financeiros federais, na modalidade Fundo a Fundo, hoje repassados em seis blocos, serão realizadas em
apenas duas respectivas contas financeiras, ou seja, a partir de 2018 os municípios receberão os recursos federais em duas contas financeiras, uma para despesas de custeio e
outra para despesas de capital.
Embora haja junção dos antigos blocos de financiamento de custeio em um único bloco,
mantem-se grupos de ações dentro do Bloco de Custeio. Esses grupos de ações deverão
refletir a vinculação, ao final de cada exercício, do que foi definido em cada programa de
trabalho do Orçamento Geral da União e que deu origem ao repasse do recurso, bem
como o estabelecido no Plano de Saúde e na Programação Anual de Saúde do município.

2.6.2. Gestão do trabalho e educação em saúde
No Município, a gestão do trabalho em saúde tem passado por importantes mudanças, buscando responder aos desafios da expansão da rede de saúde e ao compromisso com a
melhora da qualidade dos serviços prestados aos cidadãos, com a otimização do uso dos recursos disponíveis, com a prestação de contas de suas ações e com a valorização do capital
humano como uma prioridade, tanto em relação ao aspecto profissional quanto à qualidade
de vida. Segue abaixo o número e tipo de evento de capacitação realizado ao longo de 2017.
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QUADRO 8 – Capacitações realizadas, por tipos de eventos. SMS-RJ, 2017
Nº DE
EVENTOS

Nº DE
PARTICIPANTES

TOTAL
(R$)

% DE INVESTIMENTO
POR TIPO DE EVENTO

INVESTIMENTO
MÉDIO POR
PARTICIPANTE (R$)

305

400

16.550,53

12%

41,38

Congressos

3

552

3.648,61

3%

6,61

Eventos*

22

647

119.663,11

85%

184,95

TOTAL

330

1599

139.862,25

100%

87,47

EVENTOS
Cursos

Fonte: S/SUBG/CGGP. (*) Conferências, seminários, encontros técnicos, oficinas, workshop, palestra, simpósio, feiras, mostras, exposições, visitas técnicas e reuniões de trabalho.

As ações de capacitação vêm se constituindo como espaço de reflexão dos processos
de trabalho, permitindo que se produza o conhecimento sobre si mesmo, a equipe e a
instituição. O que se pretende é estimular os profissionais de saúde para mudanças que
qualifiquem a sua prática. Assim, as ações de capacitação oferecidas pela Gerência de
Treinamento e Desenvolvimento29 utilizam metodologias de ensino-aprendizagem presenciais, semipresenciais e à distância. A educação à distância é utilizada como ferramenta estratégica, já que permite o autogerenciamento na construção do saber.
Exercendo o papel de ordenadora da formação de profissionais de saúde, de acordo com
as diretrizes do SUS, a SMS-RJ oferece programas de residência médica, especializações
e estágios remunerados e não remunerados, utilizando os serviços públicos de saúde
como campo de ensino e pesquisa. Em 2017, a SMS ofereceu os seguintes estágios e residências remunerados, apresentados no quadro 9:
QUADRO 9 – Modalidades de estágios e residências remunerados. SMS-RJ, 2017.
MODALIDADES

QUANTIDADE

Residência Médica – Unidades Hospitalares

426

Residência Médica – Medicina de Família e Comunidade

319

Residência em Saúde Mental

35

Residência em Enfermagem

138

Residência em Farmácia

11

Acadêmico Bolsista

811

TOTAL GERAL

1.740

Fonte: S/SUBG/CGGP, 2017.
29 A Gerência de Treinamento e Desenvolvimento (GTD) é a unidade administrativa da SUBG que trata da formação
e gerenciamento dos programas de treinamento e desenvolvimento na SMS e do processo de educação continuada e
permanente.
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Neste ponto, merece destaque o programa de residência em Medicina de Família e Comunidade da Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro (PRMFC-SMS-RJ) , criado em
2011 com a abertura de 60 vagas. Atualmente, são oferecidas 150 vagas por ano, todas
credenciadas pelo MEC, sendo 300 residentes atuando nas unidades da SMS a cada ano,
entre R1 e R2. Para 2018 será mantida a oferta de 150 vagas novas. O PRMFC é o maior
programa de residência do país, em comparação não apenas com outros programas de
medicina de família do país, mas também com outras especialidades.
Da mesma forma, o programa de Residência em Enfermagem em Saúde da Família da Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro, que foi criado em 2015, com a abertura de 60
vagas, em parceria com as universidades Unigranrio, UFRJ e UERJ também merece destaque.
Na época, o programa seria o terceiro do país com a proposta de formação de enfermeiros
voltados para a Estratégia de Saúde da Família. Características inovadoras como preceptores exclusivos ao programa, curso de preceptoria, avaliações formativas e cumulativas,
matriz pedagógica e outros recursos integram o projeto político pedagógico dessa proposta.
Atualmente, o programa forma sua terceira turma preparando-se para a quarta em 2018.
A SMS também disponibiliza programas de estágios obrigatórios não remunerados, treinamentos profissionais. Em 2017, foram oferecidas 19.515 vagas de estágios obrigatórios;
4.442 internatos de medicina, 597 treinamentos profissionais e 273 demais residências/
especializações.
Por fim, é importante destacar o Núcleo Saúde Voluntário que busca potencializar o reconhecimento, a difusão e a valorização das ações voluntárias. Assim, a SMS-RJ procura
promover a cultura do voluntariado e a implantação de atividades voluntárias, capacitação de voluntariado, sistematização e monitoramento das ações, criando mecanismos de
divulgação e articulação de parcerias. Atualmente, 47 unidades trabalham com voluntariado. São 920 voluntários, dos quais 423 treinados em 2017.

2.6.3. Participação e Controle Social
2.6.3.1. Conselhos de Saúde
No município do Rio de Janeiro, o controle social instituído é o referencial de participação
da sociedade civil organizada na orientação das políticas públicas, representado pelos
conselhos e conferências de Saúde.
Em atenção à dimensão espacial da Cidade e ao fato de ter a gestão organizada por áreas
de Planejamento de Saúde, conta com o Conselho Municipal de Saúde (COMS) e com dez
conselhos distritais de Saúde (CDS).
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A estrutura e as atribuições regimentais do Conselho Municipal direcionam a organização
dos conselhos distritais de Saúde que definem suas agendas prioritárias de acordo com
as realidades locais de seus territórios de atuação. Na sua estrutura, o Conselho Municipal trabalha com uma comissão executiva e sete comissões temáticas: 1) Comissão de
Saúde; 2) Comissão de Saúde Mental; 3) Comissão de Saúde do Trabalhador; 4) Comissão
de Educação Permanente; 5) Comissão de Orçamento e Finanças; 6) Comissão de DST AIDS e Hepatites Virais; e 7) Comissão de Gênero, Raças e Etnias.
O Conselho Municipal de Saúde tem caráter deliberativo e auxilia a administração pública
na gestão do Sistema Único de Saúde, na formulação de estratégias, no controle da execução de políticas públicas de saúde, na aprovação de diferentes instrumentos da gestão,
considerando aspectos econômicos e financeiros.
Cabe observar que, o advento da Lei Complementar nº 141, de 13 de janeiro de 2012, ao
dispor sobre a atuação do Conselho nas deliberações sobre as diretrizes orçamentárias,
políticas de saúde, fiscalização e acompanhamento da gestão do SUS, evidencia a importância e a competência dos conselhos na gestão do SUS.
Com efeito, o trabalho dos conselheiros possui um leque ampliado de ações que inclui
visitas de fiscalização às unidades de saúde integrantes do SUS, emissão de pareceres
sobre projetos de Lei, acompanhamento a execução da Política Municipal de Saúde, análise dos pedidos de credenciamento e descredenciamento junto ao SUS formulados pelas
unidades prestadoras de serviços de saúde, e defesa da saúde da população.
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A participação dos diversos setores no COMS está distribuída da seguinte forma: 16 representantes dos usuários; 9 representantes dos profissionais de saúde e 8 representantes dos gestores, totalizando 33 conselheiros municipais de Saúde.
Os conselhos distritais totalizam cerca de 380 conselheiros distritais, representantes de
diferentes setores da sociedade civil, também seguindo o critério da paridade a saber:
50% de usuários, 25 % de profissionais de saúde, 25 % de gestores /prestadores (público,
filantrópico e privado), de tal forma que hoje temos 190 representantes dos usuários, 95
dos profissionais de saúde e 95 dos gestores/prestadores de serviços de saúde.
Para cumprir seu calendário, os conselhos realizam reuniões ampliadas, ordinárias, uma vez
por mês, e reuniões extraordinárias sempre que necessário. O mandato é de quatro anos
com possibilidade de reeleição para mais quatro contínuos. A partir de ano de 2009, a eleição do presidente passou a ser de forma direta, obtida pela maioria absoluta dos membros.
A organização da Conferência Municipal de Saúde, a cada quatro anos, é um marco decisivo da participação social instituída. No ano de 2015, o município do Rio de Janeiro realizou
dez conferências distritais de Saúde e a XII Conferência Municipal de Saúde, aprovando
diretrizes e propostas orientadoras deste Plano Municipal de Saúde nos seguintes eixos:
1) Participação e Controle Social na Saúde; 2) Financiamento e Relação Público/Privado; 3)
Direito à Saúde, Garantia do Acesso e Atenção de Qualidade; 4) Gestão do SUS e Modelo de
Atenção à Saúde; 5) Valorização do Trabalho, Formação e Educação em Saúde; e 6) Ciência,
Tecnologia e Inovação em Saúde, Informação, Educação, Política de Comunicação no SUS.
Da mesma forma, em 2019 acontecerá a XIII Conferência Municipal de Saúde.

2.6.3.2. Ouvidorias
As ouvidorias também se constituem em um espaço importante para o exercício cotidiano e democrático da comunicação entre o cidadão e os gestores de saúde.
A ouvidoria da Secretaria Municipal de Saúde é o canal de comunicação entre o cidadão
e o órgão, recebendo manifestações registradas sob a forma de críticas, reclamações,
sugestões e elogios. Visam à melhor solução para o solicitante, mediando conflitos, sinalizando aos gestores e aos profissionais da rede os possíveis problemas e a necessidade de
ações para solução e melhoria da qualidade dos serviços prestados à população.
Há 18 ouvidorias SMS, uma central, 10 distribuídas nas CAP e 7 em unidades hospitalares. Mas, atualmente, funcionam como uma segunda instância de relacionamento. Desta
forma, antes de contatar a Ouvidoria, o cidadão deve recorrer à Central de Atendimento
1746, por telefone ou pelo portal www.1746.rio.gov.br, com funcionamento todos os dias
da semana, inclusive domingos e feriados, 24 horas.
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2.6.3.3. Outras formas de Participação Social
Ampliar os espaços de escuta da sociedade em relação ao SUS requer articular diferentes
formas de comunicação e participação social. Na organização das unidades de Atenção
Primária conta-se com os colegiados de Gestão Participativa, que funcionam com uma
agenda de encontros mensais, reunindo pessoas usuárias do cotidiano das unidades, gestores, profissionais de saúde, lideranças comunitárias e outros atores locais implicados
nos temas em trabalho.
Os colegiados têm caráter consultivo e suas atuações estão circunscritas às unidades. Neste caso, ao alcance do trabalho desenvolvido pela atenção primária à saúde à luz dos seus
atributos.
Assim, discute, em suas pautas, a organização e o funcionamento da Unidade, a prestação dos serviços que ela oferece, os fluxos de atendimento que estão definidos, aspectos
que envolvem a comunicação equipe-usuário, necessidade de novos arranjos organizacionais diante de contextos específicos, entre outros assuntos que impactam diretamente
no acesso e na qualidade assistência oferecida à população.
Por fim, a reflexão coletiva que permite a transformação da realidade em bases democráticas, dentro de um modelo de gestão participativa, compõe alguns dos desafios deste
trabalho para a produção de vidas e ambientes saudáveis, com uma direção crítica e
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construtiva.

3. DIRETRIZES, ESTRATÉGIAS, AÇÕES E METAS
As diretrizes que compõem o Plano Municipal de Saúde refletem os compromissos e as
prioridades da SMS-Rio, formulados para o quadriênio 2018-2021 e foram construídas em
torno de seis eixos temáticos, a saber: direito à saúde, relação público privado, valorização do trabalho, gestão do SUS e modelo de atenção, participação e controle social, ciência, tecnologia e informação em saúde. Assim, tratam-se de diretrizes transversais, cujas
estratégias e as ações que delas derivam são intercambiáveis, perpassam os diversos
setores da Secretaria e, portanto, a execução das ações e os resultados alcançados são de
responsabilidade coletiva de gestores, profissionais de saúde e esferas de controle social.
Também é mister destacar que esta organização em torno das diretrizes definidas a partir do amplo diálogo realizado no âmbito da XII Conferência Municipal de Saúde, além de
se apresentar como orientadora do desenho dos instrumentos de planejamento para o
próximo quadriênio, tem o mérito de permitir a criação de uma ação sincronizada da administração pública em torno das prioridades vocalizadas pela sociedade.
QUADRO 10 – Diretriz 1

Fortalecimento da assistência pública de saúde e do respectivo financiamento com
ampliação, otimização e maior fiscalização dos recursos destinados ao SUS.
Estratégia 1.1 – Qualificar a Auditoria das unidades do SUS - 2224
Ação
Elaborar e implantar
Instrumento de
Avaliação de Auditoria

Meta Física
2018

2019

2020

2021

25

50

75

100

Unidade

%

Estratégia 1.2 – Construção, ampliação e reforma de unidades de Saúde da Família - 1887
Ação
Realizar obras de
construção, ampliação
e reforma de unidades
de Saúde da Família

Meta Física
2018

2019

2020

2021

9

5

6

0

Estratégia 1.3 – Reformar policlínicas, CEO e CAPS - 1883

Unidade de medida

Nº absoluto
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Ação

Adequar e reformar
policlínicas, CEO e
CAPS

Meta Física
2018

2019

2020

2021

9

5

6

0

Unidade

Nº absoluto

Estratégia 1.4 – Ampliar a rede de apoio secundário à saúde - 2847
Ação

Meta Física

Unidade

2018

2019

2020

2021

Implantar e
manter clínicas de
especialidades

9

14

20

20

Nº absoluto

Implantar e manter
centros de reabilitação

7

7

7

7

Nº absoluto

Estratégia 1.5 – Construir, ampliar e reformar unidades hospitalares - 1063
Ação
Realizar obra de
reforma, ampliação
e construção nas
unidades hospitalares

Meta Física
2018

2019

2020

2021

14

11

15

6

Unidade

Nº absoluto

Estratégia 1.6 – Construir, ampliar e reformar emergências - 1701
Ação
Realizar obras de
construção, ampliação
e reforma nas
emergências

Meta Física
2018

2019

2020

2021

1

3

4

1

Unidade

Nº absoluto

Estratégia 1.7 – Construir, reformar, adequar e estruturar unidades de Atenção Psicossocial 1766
Ação
Realizar obras de
construção, reforma
e ampliação em
unidades de Atenção
Psicossocial

Meta Física
2018

2019

2020

2021

2

3

3

3

Unidade

Nº absoluto

111

112
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Estratégia – 1.8 Reformar, ampliar e adequar unidades de vigilância em saúde - 1888
Ação

Meta Física

Unidade

2018

2019

2020

2021

Realizar obras de
reforma, ampliação
e adequação nas
unidades de vigilância
em saúde

2

2

2

1

Nº absoluto

Adquirir equipamentos
para as unidades de
Vigilância em Saúde

10

2

2

1

Nº absoluto

Estratégia 1.9 – Manter e custear as unidades de Pronto Atendimento (UPA) - 2777
Ação
Realizar atendimentos
nas unidades de
Pronto Atendimento
Fixo (UPA)

Meta Física
2018

2019

2020

2021

1.792.348

1.913.707

2.045.818

2.189.830

Unidade

Nº absoluto

Estratégia 1.10 – Manter e custear as coordenações de Emergência Regionais (CER) - 2776
Ação
Realizar atendimentos
nas coordenações de
Emergência Regionais
(CER)

Meta Física
2018

2019

2020

2021

957.572

1.002.190

1.053.637

1.112.324

Unidade

Nº absoluto

Estratégia 1.11 – Manter e qualificar leitos de Terapia Intensiva e/ou de Emergência Clínica
de retaguarda para as emergências da rede municipal - 2851
Ação
Manter e qualificar
leitos de Terapia
Intensiva e/ou de
Enfermaria Clínica
de retaguarda para
a Rede de Atençãoà
Urgência (RAU)

Meta Física
2018

2019

2020

2021

216

216

216

216

Unidade

Nº absoluto
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Estratégia 1.12 – Manter e qualificar o Cegonha Carioca - 2011
Ação
Atender gestantes no
programa Cegonha
Carioca
Qualificar leitos de
Cuidado à gestante
e ao bebê

Meta Física

Unidade

2018

2019

2020

2021

28.343

30.522

32.898

35.490

Nº absoluto

388

388

388

388

Nº absoluto

Estratégia 1.13 – Renovar o mobiliário e o parque tecnológico de unidades hospitalares – 1884
Ação
Adquirir mobiliário
para unidades
hospitalares
Adquirir equipamentos
para unidades
hospitalares

Meta Física

Unidade

2018

2019

2020

2021

1.550

3.600

1.500

_

Nº absoluto

164

324

380

_

Nº absoluto

Estratégia 1.14 – Renovar o mobiliário e o parque tecnológico de unidades de Atenção
Primária à Saúde – 1885
Ação

Meta Física

Unidade

2018

2019

2020

2021

Adquirir mobiliário
para unidades Atenção
Primária à Saúde

100

128

148

150

Nº absoluto

Adquirir equipamentos
para unidades Atenção
Primária
à Saúde

180

210

230

550

Nº absoluto

QUADRO 11 – Diretriz 2

Consolidar o SUS com o desenvolvimento e implantação de políticas que contemplem
uma formação em saúde integrada às políticas públicas de saúde, com qualificação da
Atenção Primária, incluindo a educação permanente, a educação em saúde, a integração
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ensino-serviço aliadas a uma política de comunicação e de valorização da formação, do
trabalho e do trabalhador, comprometida com a garantia dos direitos sociais, com fortalecimento da participação social e envolvendo o maior número de atores da sociedade civil.
Estratégia 2.1 – Vigilância em Saúde do Trabalhador - 2292
Ação
Manter os centros
de referência em
Saúde do Trabalhador
(CEREST)

Meta Física
2018

2019

2020

2021

3

3

3

3

Unidade

Nº absoluto

Estratégia 2.2 – Modernizar unidades de Saúde que constituem campos de estágio da
Secretria Municpal de Saúde 2041
Ação
Equipar e mobiliar
unidades da Secretaria
Municipal de Saúde
que constituem
campos de estágio

Meta Física
2018

2019

2020

2021

15

15

15

15

Unidade

Nº absoluto

Estratégia 2.3 – Fazer a gestão de treinamentos, qualificações, capacitações e desenvolvimento - 2088
Ação
Equipar e mobiliar
unidades da Secretaria
Municipal de Saúde
que constituem
campos de estágio

Meta Física
2018

2019

2020

2021

15

15

15

15

Unidade

Nº absoluto

Estratégia 2.3 – Fazer a gestão de treinamentos, qualificações, capacitações e desenvolvimento - 2088
Ação

Qualificar bolsistas
graduandos e pósgraduandos

Meta Física
2018

2019

2020

2021

2.500

2.750

3.000

3.000

Unidade

Nº absoluto
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Capacitar servidores
com programas nas
áreas de gestão,
áreas técnicas
relacionadas às
carreiras da saúde,
educação em saúde,
entre outros.

1.661

1.661

1.661

1.661

Nº absoluto

QUADRO 12 – Diretriz 3

Qualificar o modelo de assistência à saúde e garantir o acesso à rede de atenção com
regulação adequada e transparente, em conformidade com: a. o perfil epidemiológico; b.
a expansão da atenção primária à saúde e de dispositivos de saúde mental de base territorial; c. da regulamentação das políticas e estratégias de prevenção, promoção da saúde
e proteção da vida voltadas para alimentação saudável, tabagismo, controle da obesidade, valorização do parto normal, populações em situação de risco e/ou vulnerabilidade
(população em situação de rua, usuários de álcool, crack e outras drogas, população institucionalizada e atenção domiciliar) e abordagem às situações de violência no território.
Estratégia 3.1 – Promover a atenção à saúde por meio das linhas de cuidado para doenças
e agravos transmissíveis e não transmissíveis - 2128
Ação

Meta Física

Unidade

2018

2019

2020

2021

Realizar baciloscopias
para hanseníase

398

438

482

530

Nº absoluto

Realizar teste
rápido molecular
para diagnóstico de
tuberculose pulmonar

23.000

25.000

27.000

29.000

Nº absoluto

Realizar testagem para
HIV, Sífilis, Hepatite B e
Hepatite C

535.507

589.057

647.953

712.759

Nº absoluto

Realizar exames
citopatológicos de colo
de útero

265.870

280.449

295.029

309.611

Nº absoluto

115

116
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Realizar exames
laboratoriais
nas unidades
Ambulatoriais
Distribuir lata de
fórmula láctea
adaptada para
lactentes expostos
ao HIV menores de
seis meses

9.440.602 9.530.598

36.000

38.000

9.620.597

9.710.601

Nº absoluto

40.000

42.000

Nº absoluto

Estratégia 3.2 – Prover tecnologia assistiva para a pessoa com deficiência - 2223
Ação
Distribuir
equipamentos de
tecnologia assistiva

Meta Física
2018

2019

2020

2021

550.000

577.000

577.500

606.375

Unidade

Nº absoluto

Estratégia 3.3 – Vigilância em saúde, prevenção e controle de doenças - 2856
Ação
Investigar óbitos em
mulheres em idade
fértil

Meta Física
2018

2019

2020

2021

91

92

93

94

Unidade

%

Aplicar doses de
vacinas anualmente,
incluindo a realização
de campanhas

4.400.000 4.500.000 4.600.000 4.700.000

Nº absoluto

Realizar vistorias de
rotina nos imóveis da
cidade, excetuando os
LIRA.

7.500.000 8.000.000 8.500.000 9.000.000

Nº absoluto

Notificar surtos
oportunamente
(em 24hs)

80

82

85

86

%

Encerrar doenças
de notificação
compulsória imediata
em até 60 dias

87

88

89

90

Nº absoluto
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Estratégia 3.4 – Estruturar as unidades de vigilância sanitária e controle de zoonoses - 1169
Ação

Meta Física

Unidade

2018

2019

2020

2021

Realizar obras nas
unidades de vigilância
sanitária

1

1

_

_

Nº absoluto

Adquirir equipamento
e mobiliário para as
unidades de vigilância
sanitária

320

150

_

_

Nº absoluto

Estratégia 3.5 – Vigilância e Fiscallização Sanitária - 2292
Ação
Realizar atividades de
fiscalização

Meta Física
2018

2019

2020

2021

72.290

86.748

101.206

115.664

Unidade

Nº absoluto

Estratégia 3.6 – Vigilância em zoonose - 2216
Ação

Meta Física

Unidade

2018

2019

2020

2021

Realizar
procedimentos para
controle reprodutivo
em cães e gatos

3.000

3.600

4.000

4.500

Nº absoluto

Realizar diagnósticos
clínicos de zoonose

19.100

21.000

23.100

25.400

Nº absoluto

Estratégia 3.7 – Atenção Doimiciliar - 2701
Ação
Realizar
procedimentos em
atenção domiciliar
segundo a tabela SUS

Meta Física
2018

2019

2020

2021

383.400

738.200

781.200

781.200

Unidade

Nº absoluto

117

118
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Estratégia 3.8 - Desenvolver ações de atenção psicossocial - 2746
Ação

Meta Física

Unidade

2018

2019

2020

2021

Acompanhar usuário
com cadastro ativo
pelo Centro de
Atenção Psicossocial
(CAPS)

14.320

14.606

14.898

15.198

Nº absoluto

Acompanhar usuário
com transtorno por
uso de crack, álcool
e outras drogas com
cadastro ativo pelos
CAPS

5.006

5.108

5.212

5.325

Nº absoluto

1

1

1

1

Nº absoluto

Estruturar núcleos
organizadores
da reabilitação
psicossocial pelo
trabalho, cultura e lazer

Estratégia 3.9 - Promover ações de desinstitucionalização em saúde mental - 2748
Ação

Meta Física

Unidade

2018

2019

2020

2021

Inserir usuários nos
serviços residenciais
terapêuticos e
moradias assistidas

72

162

252

360

Nº absoluto

Cadastrar usuários nas
Bolsas de Incentivo
à Desospitalização e
Ressocialização

40

90

140

190

Nº absoluto

Reduzir o número
de munícipes
institucionalizados há
mais de dois anos em
hospitais psiquiátricos
e hospitais de
Custódia e Tratamento
Psiquiátrico

272

165

47

_

Nº absoluto
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Estratégia 3.10 – Prover assistência farmacêutica - 2849
Meta Física

Ação

2018

2019

2020

2021

Distribuir
medicamentos
fitoterápicos à
população

25.200

26.460

27.783

29.172

Distribuir
unidades
farmacêuticas à
população

1.150.000.000

Unidade

Nº absoluto

1.200.000.000 1.250.000.000 1.300.000.000

Nº absoluto

Estratégia 3.11 – Qualificar a atenção primária em saúde bucal - 2855
Ação
Realizar
procedimentos
odontológicos
ambulatoriais na
atenção primária

Meta Física
2018

2019

2020

2021

1.181.54

1.196.109

1.209.704

1.215.720

Unidade

Nº absoluto

Estratégia 3.12 – Qualificar a atenção especializada em saúde bucal - 2845
Ação
Realizar
procedimentos
odontológicos
ambulatoriais de
média complexidade
nos CEO

Meta Física
2018

2019

2020

2021

96.310

99.199

102.089

105.065

Unidade

Nº absoluto

Estratégia 3.13 – Promover ações de integração da vigilância, atenção primária e promoção da saúde nos bairros - 2003
Ação
Implantar e manter
ações descentralizadas
de vigilância em saúde
nos bairros

Meta Física
2018

2019

2020

2021

231

231

231

231

Unidade

Nº absoluto

119

120
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Realizar ações
descentralizadas de
promoção da saúde

50

50

50

50

Nº absoluto

Estratégia 3.14 – Realizar ações estratégicas de promoção da saúde e redução de
iniquidades - 2218
Ação
Realizar ações de
promoção da saúde e
de direitos sociais

Meta Física
2018

2019

1.008.000 1.058.000

Unidade

2020

2021

1.110.000

1.166.000

Nº absoluto

Inscrever jovens ou
adolescentes no
curso de formação de
adolescentes e jovens
promotores de saúde –
RAP da Saúde

240

260

280

300

Nº absoluto

Unidades de Atenção
Primária com ações de
promoção da saúde/
direitos sociais nas
escolas

152

175

198

231

Nº absoluto

Estratégia 3.15 – Aprimorar o atendimento móvel de urgência - 2150
Ação
Reduzir o tempo
médio de liberação
de ambulância em
casos de urgência na
atenção primária

Meta Física
2018

2019

2020

2021

25

25

25

25

Unidade

Minutos

Estratégia 3.16 – Regulação da atenção especializada - 2220
Ação
Agendar consultas
e exames para até
90 dias da data de
solicitação

Meta Física
2018

2019

2020

2021

73

75

77

80

Unidade

%
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Estratégia 3.17 – Contratar Rede Credenciada - 5709
Ação
Contratualizar
unidades de Saúde
prestadoras de
serviços ao SUS
municipal

Meta Física
2018

2019

2020

2021

76

78

80

85

Unidade

%

QUADRO 13 – Diretriz 4

Defender o Sistema Único de Saúde público, universal e equânime, como previsto na Lei
8.080, consolidando, assim, o modelo de atenção à saúde ampliado, inovador, com a atenção primária estruturante do sistema, ordenadora da rede e coordenadora do cuidado,
orientado pelos pilares da regionalização das redes e da hierarquização.
Estratégia 4.4 – Manter a rede de atenção primária à saúde - 2854
Ação

Meta Física

Unidade

2018

2019

2020

2021

Prover cobertura de
equipes de saúde da
família na AP 1.0

93

94

94

94

%

Prover cobertura de
equipes de saúde da
família na AP 2.1

35

35

35

35

%

Prover cobertura de
equipes de saúde da
família na AP 2.2

41

42

42

42

%

Prover cobertura de
equipes de saúde da
família na AP 3.1

83

88

90

90

%

Prover cobertura de
equipes de saúde da
família na AP 3.2

74

74

74

74

%

Prover cobertura de
equipes de saúde da
família na AP 3.3

66

68

70

70

%

121

122
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Prover cobertura de
equipes de saúde da
família na AP 4.0

51

53

53

53

%

Prover cobertura de
equipes de saúde da
família na AP 5.1

85

85

85

85

%

Prover cobertura de
equipes de saúde da
família na AP 5.2

85

85

85

85

%

Prover cobertura de
equipes de saúde da
família na AP 5.3

100

100

100

100

%

Implantar equipes
de saúde da família e
saúde bucal

20

20

20

_

Nº absoluto

Implantar e manter
núcleos de Apoio
ao Saúde da Família
(NASF)

98

120

142

149

Nº absoluto

Apoiar ações de
descentralização das
coordenadorias gerais
de Atenção Primária
(CAP)

10

10

10

10

Nº absoluto

Manter equipes de
saúde da família e de
saúde bucal

1.294

1.314

1.334

1.354

Nº absoluto

QUADRO 14 – Diretriz 5

Garantir o direito à participação social com novas formas de discussão, implementação e
avaliação das ações, programas e estratégias que regulam os serviços, a fim de padronizar a carteira de saúde.
Estratégia 5.1 - Administrar as ouvidorias do nível central, das CAPS e dos hospitais
Estratégia 5.2- Administrar os conselhos municipal e distritais de saúde
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QUADRO 15 – Diretriz 6

Incentivar o desenvolvimento científico e tecnológico nos serviços, assim como estabelecer parcerias entre a esfera acadêmica e os serviços de saúde de acordo com as necessidades de saúde da população.
Estratégia 6.1 - Manter e custear o laboratório de saúde pública
Ação

Meta Física

Unidade

2018

2019

2020

2021

Realizar exames
de diagnóstico de
zoonose

32.000

35.000

38.000

42.000

Nº absoluto

Realizar ensaios de
controle de produtos

24.000

30.000

35.000

40.000

Nº absoluto

Estratégia 6.2 - Implantar prontuário eletrônico nas unidades de saúde - 1114; 1115
Ação

Meta Física

Unidade

2018

2019

2020

2021

Implantar prontuário
eletrônico nas
unidades básicas
de saúde

34

68

100

100

%

Implantar prontuário
eletrônico nas
unidades hospitalares

2

8

8

2

Nº absoluto

QUADRO 16 – Indicadores de acompanhamento do SISPACTO

N

1

2

Indicadores

Fórmula de Cálculo

Taxa de mortalidade prematura (de 30 a 69
anos) pelo conjunto das quatro principais
doenças crônicas não transmissíveis (doenças
do aparelho circulatório, câncer, diabetes e
doenças respiratórias crônicas) (por 100.000)

Número de óbitos (de 39 a 69 anos)
por DCNT/Polulação residente (de 39
a 69 anos) X 100.000

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

Total de óbitos de MIF investigados/
Total de óbitos de MIF X 100
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N

3

4

5

6

7

Indicadores

Fórmula de Cálculo

Proporção de registro de óbitos com causa
básica definida

Total de óbitos não fetais com causa
básica definida/Total de óbitos não
fetais X 100

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

Total das vacinas selecionadas que
alcançaram a cobertura vacinal
preconizada/4 vacinas selecionadas*
X 100

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

Total de registros DCNI** encerrados
em 60 dias a partir da notificação/
Total de registros DCNI X 100

Proporção de cura dos casos novos de
hanseníase diagnosticados nos anos das
coortes

Nº de casos novos de hanseníase
diagnosticados e curados até 31/12
do ano de avaliação***/Nº total de
casos novos de hanseníase X 100

Número de casos atóctones de malária

8

Número de casos novos de sífilis congênita
em menores de um ano de idade

Nº de casos novos de sífilis congênita
em menores de 1 ano

9

Número de casos novos de Aids em menores
de 5 anos

Nº de casos novos de AIDS em
menores de 5 anos

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

1) Para cada parâmetro: Nº de
amostras de água examinadas /total
de amostras obrigatórias.

10

11

2) Calcular a proporção de análises
realizadas para os 3 parâmetros
juntos.

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

Exames citopatológicos do colo do
útero realizados em mulheres na
faixa etária/População feminina na
faixa etária/3
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N

Indicadores

Fórmula de Cálculo

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

Mamografias realizadas em mulheres
na faixa etária/População feminina
na faixa etária/2

13

Proporção de parto normal no SUS e na saúde
suplementar

Nº de nascidos vivos por parto
normal/nº nascidos vivos de todos os
partos X 100****

14

Proporção de gravidez na adolescência entre
as faixas etárias de 10 a 19 anos

Nº de nascidos vivos de mães
adolescentes residentes/nº nascidos
vivos de mães residentes X 100

Taxa de mortalidade infantil (por 1.000)

Nº de óbitos de residentes menores
de 1 ano/nº de nascidos vivos de
mães residentes X 1.000

Número de óbitos maternos em determinado
período e local de residência

Nº de óbitos maternos (ocorridos
após o término da gravidez referente
a causas ligadas ao parto, purpério e
gravidez)

Cobertura populacional estimada pelas
equipes de Atenção Básica

Nº ESF x 3.450 + (nº eAB + nº ESF
equivalente x 3.000)/Estimativa
populacional no ano anterior X 100

Cobertura de acompanhamento das
condicionalidades de Saúde do Programa
Bolsa Família (PBF)

Nº de famílias beneficiárias do BF
acompanhadas pela AB/Total de
famílias beneficiárias do BF X 100

Cobertura populacional estimada de saúde
bucal na Atenção Básica***

(Nº ESB x 3.450)+(nº ESB
equivalentes X 3.000)/Estimativa
populacional X 100

Percentual de municípios que realizam no
mínimo seis grupos de ações de Vigilância
Sanitária consideradas necessárias a todos os
municípios no ano

Nº de ações de vigilância sanitária
realizadas*****/6 X 100

Ações de Matriciamento realizadas por CAPS
com equipes de Atenção Básica*

Nº de CAPS com pelo menos 12
registros de matriciamento da AB
no ano/total de CAPS habilitados

12

15

16

17

18

19

20

21
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N

22

Indicadores
Número de ciclos que atingiram mínimo de
80% de cobertura de imóveis visitados para
controle vetorial da dengue

Fórmula de Cálculo
1) Nº de imóveis visitados em cada
ciclo de rotina/Nº de imóveis da base
do RG X 100
2) Soma do nº de ciclos com no
mínimo 80% de cobertura

23

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

Nº de notificações de agravos com
campo ocupação preenchido/Nº total
de casos de agravos notificados X 100
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