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APRESENTAÇÃO



APRESENTAÇÃO

A nova forma de gestão pública deve 
ser caracterizada pela criatividade 
e autonomia de ação, com o 

objetivo de ampliar espaços e ousar na busca 
de estratégias e soluções.

No município de Belém, assim como 
nos demais municípios do Brasil, a saúde e a 
segurança têm sido avaliadas pela população 
como os piores serviços públicos oferecidos. 
No presente cenário, o planejamento no setor 
saúde adquire cada vez mais importância e se 
configura como um mecanismo de gestão que 
confere direcionalidade ao Sistema, com atuação 
articulada, integrada e em tempo oportuno.

A saúde tem como fatores determinantes 
e condicionantes, entre outros, a alimentação, a 
moradia, o saneamento básico, o meio ambiente, 
o trabalho, a renda, a educação, o transporte, o 
lazer e o acesso aos bens e serviços essenciais; 
os níveis de saúde da população expressam a 
organização social e econômica do País (Lei 
8080/1990, artigo Art. 3º).

Sem a participação da iniciativa privada, 
o poder público, dificilmente suportará a 

assistência à população, que passa por processo 
de transição demográfica acelerada, acúmulo de 
doenças infecciosas e parasitárias, problemas 
relacionados à assistência materna e infantil, as 
causas externas e as condições crônicas, aliados 
aos pesados investimentos que precisam ser 
feitos numa medicina cada vez mais sofisticada. 
O desafio da saúde para a nova gestão de 
Belém consiste em desenvolver uma política, 
com base em eixo longitudinal integrador, 
que articule de forma harmônica as diversas 
transversalidades que o sistema exige, e garanta 
a intersetorialidade. Dessa forma é possível 
promover o diálogo entre as áreas da saúde 
com outros setores governamentais, com o setor 
privado e não governamental e a sociedade 
em geral, estabelecendo, assim, pactos de 
corresponsabilidade, que deverão tornar-se 
prioridades para melhorar a qualidade de vida da 
população. 

Nesta direção, o Sindicato dos 
Estabelecimentos e Serviços de Saúde 
do Pará - SINDESSPA elaborou o presente 
documento, como proposta para consolidação do 
Sistema Único de Saúde em Belém.



BELÉM DE HOJE

O município de Belém integra a 
Região Metropolitana de Belém 
– RMB, possuindo 1.059,46 km² 

de área, sendo 34,6% do território formado pela 
região continental e 65,4% correspondendo 
ao conjunto de ilhas.

 Segundo dados do Censo 2010 
(IBGE), o município apresenta um contingente 

populacional de 1.393.399 habitantes 
distribuídos em 71 bairros compondo 08 
Distritos Administrativos que funcionam como 
unidade de planejamento territorial. Para o ano 
de 2015, o IBGE estimou a população de Belém 
em 1.439.561 habitantes, correspondendo 
a um aumento populacional de 3,21% em 
relação ao último Censo.

DISTRITOS ADMINISTRATIVOS DO MUNICÍPIO DE BELÉM



Com relação à composição por bairros, o 
Distrito Administrativo do Mosqueiro – DAMOS é 
o que tem o maior número (19 bairros), seguido 
pelo Distrito Administrativo do Entroncamento – 
DAENT (10 bairros), pelo Distrito Administrativo 
de Icoaraci – DAICO (9 bairros), pelos Distrito 
Administrativo de Belém - DABEL e Distrito 
Administrativo do Benguí - DABEN (8 bairros 
cada um) pelo Distrito Administrativo da 
Sacramenta – DASAC (7 bairros), pelo Distrito 
Administrativo do Guamá – DAGUA (6 bairros) 

e fi nalmente o Distrito Administrativo do Outeiro 
– DAOUT (4 bairros). Por sua vez, o contingente 
populacional desses distritos apresenta a 
seguinte composição: DAGUA com 308.353 
habitantes, DABEN com 251.758 habitantes, 
DABEL com 180.167, DAENT com 187.712 
habitantes, DASAC com 226.411 habitantes, 
DAICO com 167.035 habitantes, DAOUT com 
28.645 habitantes e 11.924 habitantes residentes 
em outras áreas não cadastradas como bairros.

No que diz respeito ao cenário de saúde 
no município, verifi camos preliminarmente 
que é aparelhado com 176 unidades sendo 
47% (82 unidades) Unidades de Atenção 
Básica, 32% (56 unidades) Unidades 
de Média e Alta Complexidade, 18% (32 
unidades) Unidades de Remoção, e 3% 

(6 Unidades) Unidades Administrativas, 
retratando grave distorção do modelo, com 
baixa cobertura e proporção de unidades 
da atenção básica, além da concentração 
espacial da maioria dos serviços de média e 
alta complexidade, em apenas três distritos 
administrativos : DABEL, DASAC e DAGUA.

DISTRITOS ADMINISTRATIVOS E SEUS BAIRROS



Fonte: CNES/MS.

Em relação à população com acesso a saúde suplementar, tem se verificado discreto 
aumento na cobertura com Planos de Saúde.

As informações sobre a situação de saúde no município de Belém, nos Sistemas de 
Informação do SUS, demonstram pouca eficiência e baixa eficácia dos serviços, visto que, 
os indicadores de avaliação traduzem baixo acesso aos serviços, ineficientes qualidade e 
cobertura da atenção primária e a insuficiente oferta de serviços de diagnóstico e tratamento 
de média e alta complexidade.

Com relação aos agravos de saúde observamos que, como nas grandes metrópoles, 
sobressaem-se no perfil de mortalidade as doenças cardiovasculares (26%), seguidas das 
neoplasias (16%), causas externas de morbidade e mortalidade (15%), doenças respiratórias 
(13%), doenças infecciosas e parasitárias (7%) e doenças endócrinas e metabólicas (6%). 
Porém em contraposição, verificamos que quando confrontados as causas dos óbitos totais 
de residentes no município, com óbitos ocorridos em hospitais, verifica-se que a maioria 
das mortes registradas não foi em hospitais, podendo deduzir-se que há déficit de acesso 
a internações, segundo dados do Ministério da Saúde no Sistema de Informações de 
Mortalidade e no Sistema de Informações Hospitalares.

UNIDADES PÚBLICAS DE SAÚDE EM BELÉM, SEGUNDO TIPOS E LOCALIZAÇÃO

COBERTURA POPULACIONAL COM SAÚDE SUPLEMENTAR

POPULAÇÃO COM ASSISTÊNCIA 
MÉDICA SUPLEMENTAR (%)

DISTRITO
UNID. DE AT. BÁSICA UNID DE MAC UNID REMOÇÃO UNID ADM TOTAL

QTDE % QTDE % QTDE % QTDE % QTDE %
DABEL 4 4,88 33 58,93 11 34,38 5 83,33 53 30,11
DASAC 19 23,17 8 14,29 10 31,25 - - 37 21,02
DAGUA 11 13,41 7 12,5 4 12,5 - - 22 12,5
DAICO 12 14,63 4 7,14 1 3,13 1 16,67 18 10,23
DABEN 14 17,07 - - 2 6,25 - - 16 9,09
DAMOS 9 10,98 3 5,36 1 3,13 - - 13 7,39
DAENT 8 9,76 1 1,79 2 6,25 - - 11 6,25
DAOUT 4 4,88 - - 1 3,13 - - 5 2,84
OUT. ÁREAS 1 1,22 - - - - - - 1 0,57
TOTAL 82 100 56 100 32 100 6 100 176 100

31,531,329,427,327,3

Fonte: ANS/MS



Em relação à mortalidade infantil e a mortalidade materna, observa-se que, no período de 
2005 a 2014, as taxas decresceram, e encontram-se muito acima das médias do Brasil. 

O percentual de gestantes com menos de 19 anos é superior ao percentual nacional e em 
2014, apenas 45% das gestantes de Belém, conseguiram realizar sete ou mais consultas de pré- 
natal. O número de partos cirúrgicos vem aumentando significativamente em Belém, em relação 
aos partos vaginais, com percentuais muito acima dos praticados no Brasil. O número de casos 
confirmados de sífilis congênita é estável.

IX. Doenças do aparelho circulatório

II. Neoplasias (tumores)

XX. Causas externas de morbidade e 
mortalidade

X. Causas do aparelho respiratório

I. Alumas doenças infecciosas e parasitárias

IV. Doenças endócrinas nutricionais e 
metabólicas

Demais causas 

Total

I. Algumas doenças infecciosas e 
parasitárias

IX. Doenças do aparelho circulatório

X. Doenças do aparelho respiratório

II. Neoplasias (tumores)

XI. Doenças do aparelho digestivo

XIX. Lesões enven e outras conseq 
causas externas

Demais causas 

Total

10.777

2.574

Óbitos

Óbitos

Capítulo do CID 10

Capítulo CID-10

%

%

25,59

19,02

6.760

2.563

16,05

18,94

6.164

2.466

14,64

18,22

5.458

1.606

12,96

11,87

2.874

1.084

6,83

8,01

2.632

852

6,25

6,29

7.441

2.390

17,67

17,66

42.106

13.535

100,00

100,00

Fonte:DATASUS/MS - SIM

Fonte: DATASUS/MS – SIM e SIH

PRINCIPAIS CAUSAS DE MORTALIDADE DE RESIDENTES EM BELÉM 2010 A 2014

ÓBITOS HOSPITALARES DE RESIDENTES EM BELÉM 2010 a 2014



MORTALIDADE INFANTIL EM BELÉM E NO BRASIL 2005- 2014

2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014

20,04
16,98

16,72
15,03

18,05
13,42

18,99
16,41

16,88
13,63

16,20
14,80

15,37
12,90

17,54
15,69

17,13
13,46

17,59
13,93

A
no

 d
o 

N
as

ci
m

en
to

Belém Taxa de Mortalidade infantil por mil N.V
Brasil   Taxa de Mortalidade infantil por mil N.V

Fonte: MS/SVS/DASIS - SINASC e SIM

MORTALIDADE MATERNA EM BELÉM E NO BRASIL 2005- 2014

2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014

67,92
53,38

33,26
57,28

123,38
58,06

58,16
55,11

40,94
55,27

43,10
64,96

78,96
58,37

70,67
54,99

65,51
54,48

31,66
60,07

A
no

 d
e 

Ó
bi

to

Belém Taxa de Mortalidade materna por 100.000 N.V.
Brasil Taxa de Mortalidade materna por 100.000 NV

Fonte: MS/SVS/DASIS - SINASC e SIM



PERCENTUAL DE GESTANTES COM MENOS DE 19 ANOS EM BELÉM E NO BRASIL - 2005-2014

PERCENTUAL DE GESTANTES COM 7 OU MAIS CONSULTAS 
DE PRÉ – NATAL EM BELÉM E NO BRASIL

2005

2005

2006

2006

2007

2007

2008

2008

2009

2009

2010

2010

2011

2011

2012

2012

2013

2013

2014

2014

23,69

26,86

21,78

52,76

21,00

28,04

20,42

56,98

19,97

42,01

19,28

62,42

22,90

28,92

21,49

54,54

20,07

36,90

19,25

61,28

20,56

30,67

19,95

57,86

19,76

45,00

18,88

64,62

22,05

28,95

21,11

55,82

19,90

40,58

19,28

61,69

19,51

35,60

19,31

60,57

A
no

 d
o 

N
as

ci
m

en
to

A
no

 d
o 

N
as

ci
m

en
to

Belém % de Gestantes com menos de 19 anos

Belém % de Gestantes com 7 ou + consultas de pré natal

Brasil % de Gestantes com menos de 19 anos

Brasil % de Gestantes com 7 ou + consultas de pré natal

Fonte: MS/SVS/DASIS - SINASC

Fonte: MS/SVS/DASIS - SINASC



PERCENTUAL DE PARTOS CESÁREOS EM BELÉM E NO BRASIL 2005-2014

CASOS CONFIRMADOS DE SÍFILIS CONGÊNITA EM BELÉM 2007 a 2012

2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014

50,42
43,22

58,10
48,38

71,24
56,63

52,36
45,02

69,48
53,74

62,19
50,03

71,06
56,99

55,15
46,47

71,03
55,61

66,75
52,27

A
no

 d
e 

N
as

ci
m

en
to

Belém % Partos Cesáreos 
Brasil % Partos Cesáreos 

Fonte: MS/SVS/DASIS - SINASC 

2007

30

2008

66

2009

48

244

2010

34

2011

32

2012

34

TOTAL



Por sua vez, o processo de descentralização da gestão de saúde para o município de 
Belém seguiu uma lógica de repasse financeiro e de centralização de responsabilidades, 
que desconsiderou as profundas desigualdades locais e a relação de dependência dos 

municípios paraenses para com a capital. Essa situação se mantém há quase duas décadas, sem 
a adoção de qualquer mecanismo efetivo que anulasse tais deficiências tanto para seus munícipes 
quanto para a população que migra do interior em busca de serviços de saúde.

Frente aos desafios preliminarmente elencados, o Sindicato dos Estabelecimentos e 
Serviços de Saúde do Pará – SINDESSPA apresenta, a seguir, propostas que estabelecem 
os principais eixos de integração transversal com seus projetos de ação, visando a melhoria da 
atenção à saúde em Belém.



Proposta 1.  Expandir a cobertura 
da Atenção Primária



O acesso da população ao Sistema 
Único de Saúde – SUS, deve ser,  
preferencialmente, por meio da 

Atenção Primária, cujas equipes precisam estar 
qualificadas e com infraestrutura adequada para 
atender e resolver os problemas de saúde mais 
relevantes em seu território. Os agravos que 
não forem resolvidos neste nível deverão ser 
referenciados, de forma regulada, para os serviços 
especializados ambulatoriais ou hospitalares. 

O processo de trabalho em saúde, na Atenção 
Primária, pressupõe a interação entre o usuário e 
o profissional da saúde que prestar os cuidados 
necessários. O principal diferencial da rede de 
unidades básicas é que estas devem integrar-se 
na vida da comunidade, ou seja, os serviços ‘vão’ 
até os usuários (de forma integral e integrada, com 
ações de promoção e proteção coletiva, além de 
intervenção específica de algumas condições, 
patológicas ou não, que possam comprometer 
a coletividade). Já na Atenção Especializada 
se dá o inverso: os usuários se deslocam, ou 
preferencialmente são encaminhados até os 
espaços onde será realizada a produção do cuidado 
em saúde.

 A baixa cobertura (em quantidade e 
qualidade) da Atenção Primária no município, que 
atualmente atinge em torno de 24% no PACS, 
22% na ESF, 1% na saúde bucal e a insignificante 
existência e atuação dos 10 NASF, tem induzido 
o acesso desordenado aos serviços de média e 
alta complexidade, e a superlotação da urgência 
e emergência. Dificultando, assim, o planejamento 
de ações e impossibilitando o alcance de metas 
dos indicadores de saúde, e como consequência a 
prestação de serviços de baixa qualidade.



COBERTURA DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM BELÉM, AGOSTO DE 2016

UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE BELÉM, 
SEGUNDO NECESSIDADE POPULACIONAL E DISTRITO DE LOCALIZAÇÃO

Estratégia Teto
Credenciadas

 pelo MS
Cadastradas 
no Sistema Implantadas

% estimado 
de Cobertura 

Pop.

Agentes Comunitários de Saúde 3.539 2.500 612 601 24,50
Equipes de Saúde da Família 705 117 101 89 21,77
Equipes de Saúde Bucal 705 21 9 8 1,13
NASF 1 140 10 11 10 7,14
Fonte: DATASUS/MS/Departamento de Atenção Básica - Agosto de 2016

No quadro a seguir, também é notório o déficit de unidades de Atenção Primária nos diversos 
distritos administrativos (exceção representada pelos menos populosos como DAMOS e DAOUT), 
mais especificamente os que estão localizados nas áreas urbanas. Fato que impõe urgente 
necessidade de expansão desse nível de Atenção no Município.

1. Expansão, nos próximos quatro anos, de 30 Equipes da Estratégia de Saúde da Família em 
cada ano.

2. Transformação de todas as Unidades Básicas de Saúde do município, que ainda funcionam 
de maneira tradicional, em Unidades de Saúde da Família.

3. Implantação de equipes de Saúde Bucal em 100% das Equipes de Saúde da Família.

4. Implantação de mais 30 Núcleos de Apoio a Saúde da Família – NASF.

DISTRITO POPULAÇÃO UNID DE AT. 
BÁSICA EXISTENTES

NECESSIDADE 
(POR 3.000 HAB.) DEFICIT

DAGUA 308.353 11 77 66
DABEN 251.758 14 71 57
DABEL 180.167 4 45 41
DAENT 187.712 8 47 39
DASAC 226.411 19 57 38
DAICO 167.035 12 42 30
DAOUT 28.645 4 7 3
OUT. ÁREAS 11.924 1 3 2
DAMOS 31.394 9 8 -1
TOTAL 1.393.399 82 356 274
Fonte: CENSO 2010/IBGE e CNES/MS

O QUE FAZER ?





PROPOSTA 2.  Construção de 
Redes de Atenção à Saúde



O sistema de saúde de Belém não 
tem respondido as necessidades 
da população, frente à 

interferência de uma série de fatores como: a 
transição demográfica das últimas décadas, 
com ascensão do percentual da população com 
mais de 65 anos e consequente aumento das 
doenças crônicas; a situação epidemiológica, que 
acumula as doenças infecciosas e parasitárias 
existentes com a re-emergência de doenças que 
se acreditava superadas; o surgimento de novas 
doenças, a saúde materna e perinatal e as causas 
externas. Somado a tudo isso, houve o aumento 
das desigualdades sociais, impondo (além das 
ações de promoção e prevenção) o investimento 
maciço em infraestrutura tecnológica diagnóstica 
e terapêutica, para garantir a recuperação e/
ou agravamento da inevitável evolução dessas 
nosologias.

Existe, portanto, a necessidade de 
mudanças estruturais no sistema de saúde, 
em face da atual fragmentação organizacional 
que duplica custos e gera diferentes tipos e 
qualidades de assistência. O modelo atual 
age de maneira reativa às condições agudas 
e emergências, sem uma participação 

integrada da prevenção, do auto cuidado e da 
responsabilização das equipes. 

O grande desafio é a construção de um 
modelo que tenha como base de planejamento 
as características populacionais a qual se 
destina, respeitando o perfil epidemiológico, 
as condições socioculturais e estilos de vida.  
Esse reordenamento do SUS deve garantir 
a integração entre os três níveis, atenção 
primária, secundária e terciária, além do apoio 
da assistência farmacêutica, dos serviços de 
diagnóstico e terapia, da regulação, que orienta 
e ordena as referências e contra referências 
no sistema, ao longo de todos os pontos de 
atenção da rede.

Para tanto, cada distrito administrativo 
deverá ter uma composição de rede assistencial 
que contemple a integridade da atenção por 
meio de linhas de cuidados, que de conta da 
maioria dos problemas de saúde referentes à 
sua área de abrangência, além da garantia do 
acesso interdistrital para procedimentos que se 
encontram concentrados em outros locais, em 
função da racionalidade e efetividade e para 
que não gerem desperdício ou ociosidade.

1. Participação da população na 
construção das Redes de Atenção à Saúde no 
Município.

2. Organização dos processos de trabalho 
das diversas tipologias de unidades de cada 
rede de cuidado, definindo fluxos, rotinas, guias, 
protocolos clínicos e de atenção, atribuição de 
responsabilidades sanitária e de gestão.

3. Reordenamento espacial das unidades, 

O QUE FAZER ?

com definição de perfil de atendimento, 
em territórios definidos com base no perfil 
epidemiológico, demográfico, socioeconômico 
e cultural. Buscando, assim, alinhar a qualidade 
dos serviços com a racionalidade de custos e 
a efetividade da assistência.

4. Construção de mecanismos de 
gestão que não tenham como base apenas a 
produção dos serviços, mas os  resultados e o 
cumprimento de metas.



PROPOSTA 3 .  Ampliar a oferta em 
assistência ambulatorial especializada



A Atenção de Média e Alta 
Complexidade se confi gura como 
um dos principais gargalos do SUS 

em Belém, quer pela insufi ciência numérica 
e qualitativa da oferta, ou pela distribuição 
espacial, frequentemente chamada de “vazio 
assistencial da média complexidade”. Isso faz 
com que pacientes perambulem pela Rede de 
Saúde Municipal, lotem os serviços de urgência 
e emergência e, por agravamento do estado 
de saúde, migrem para a Atenção de Alta 
Complexidade. Em Belém esses serviços, em 
sua quase totalidade, estão concentrados nos 
distritos do DABEL, DAGUA e DASAC.

Tal cenário justifi ca a construção de um 
modelo que inclua a Atenção Especializada 
como parte dos diversos planos de cuidados 
integrais, garantindo retaguarda técnica e 
assumindo a responsabilidade pelo usuário, cujo 
processo de diagnóstico e tratamento reforça o 
vínculo principal com a rede básica. Modifi cando, 
assim, a escassa responsabilidade da Atenção 
Especializada em relação ao processo saúde-
doença, e a sua pouca ou inexistente relação com 
o paciente. Esse modelo se opõe ao atendimento 
especializado prestado nos dias atuais, quando 
o cidadão procura o médico apenas para se 
consultar e realizar exames, independente de 
um plano de cuidados preexistente.

1. Criação de 15 Centros de Atendimento Especializado, com a seguinte distribuição: 3 no 
DASAC, 3 no DABEN, 2 no DAENT, 2 no DAGUA, 2 no DABEL, 1 no DAMOS, 1 no DAOUT e 1 no 
DAICO. Cada um deles estruturado com especialidades estratégicas para atendimento do perfi l 
nosológico da área de abrangência.

2. Ampliação da rede de cuidados na saúde mental com a implantação de mais 3 Centros de 
Atenção Psicossocial – CAPS nos Distritos Administrativos do DAGUA, DABEN e DASAC.

O QUE FAZER ?



PROPOSTA 4. Promover o 
Parto e o Nascimento Seguro



A gestação e o parto, embora 
sejam processos fisiológicos, 
demandam vigilância rigorosa 

com profissionais devidamente habilitados, 
para tratar das suas intercorrências de maneira 
rápida e eficaz. Em Belém, 80% das mortes 
maternas ocorrem por Eclampsia, Hemorragias 
Uterinas e Infecções Puerperais. Em relação 
aos óbitos infantis, observa-se que mais 
de 60% tiveram como causa as infecções 

neonatais, e os casos de sífilis congênita ainda 

são recorrentes. A maioria das mortes poderia 

ter sido evitada com a melhoria da assistência 

obstétrica e neonatal. Por sua vez, ainda é 

frequente em nosso município a peregrinação 

de gestantes pelas maternidades em busca de 

assistência obstétrica.  O Ministério da Saúde, 

através das Portarias 1459 de 2011, instituiu no 

âmbito do SUS a rede Cegonha. 

1-Captação precoce das gestantes, 
com acolhimento adequado e classificação 
de risco. Além da disponibilização de todos 
os exames laboratoriais, Ultrassonografias e 
medicamentos.

2-Atendimento das intercorrências da 
gestação pelas Unidades Básicas de Saúde 
em todos os dias da semana, independente de 
agendamento.

3-Vinculação da gestante a maternidade 
onde irá dar a luz.

4-Habilitação de outros serviços de 

obstetrícia para a realização de pré- natal de 
alto risco, além, da Santa Casa de Misericórdia 
do Pará.

5-Criação de certificação de Nascimento e 
Parto Seguro para as maternidades de Belém.

6-Discutir com as entidades médicas o 
alto número de partos cirúrgicos.

7-Implementação dos Comitês de 
Investigação de Mortalidade Materna e Infantil, 
com a participação de representantes das 
comunidades onde ocorreram os óbitos. 

O QUE FAZER ?



PROPOSTA 5. Expandir a rede 
de urgência e emergência

Em Belém, os atendimentos 
às urgências e emergências 
constituem-se em um dos 

maiores problemas para o SUS. 

A Política Nacional de Atenção às 
Urgências e Emergências do Ministério 
da Saúde preconiza que o atendimento 
aos usuários, com quadros agudos, 
deve ser prestado por todos os serviços 
de saúde, possibilitando a resolução 
integral da demanda ou transferindo-a, 
responsavelmente, para um serviço de 
maior complexidade, dentro de um sistema 
hierarquizado e regulado. No município, as 
quatro unidades de urgência e emergência 
de média e alta complexidade: o PSM 
da 14 de março, o PSM do Guamá, a 
UPA Icoaraci e, a recém-implantada, UPA 
da Sacramenta, acabam por atender as 
demandas “excluídas”, seja da atenção 
primária ou dos demais níveis de atenção, 
que apresentam baixa resolubilidade, 
limitado acesso, e acolhimento inadequado. 
Fora isso, existe o atendimento de pacientes 
de outro municípios e também a  ocupação 
dos leitos de urgência e emergência por 
longos períodos, ocasionada pela falta de 
leitos hospitalares de retaguarda.

  A Atenção Básica tem se pautado 
primordialmente nas ações de promoção 
e prevenção de saúde, desconsiderando 
que sua população necessita de uma 
resposta efetiva para solução de casos 
agudos ou crônicos Sistematicamente os 

serviços da rede básica não são incluídos 
no planejamento da rede de urgência, 
levando a uma persistente fragmentação 
do atendimento, retardando o acesso 
e dificultando tanto o referenciamento 
como o contra-referenciamento. Somado 
a essa demanda artificial, está o aumento 
dos casos de violência no Município, que 
também representam um grave problema 
de saúde pública, com alto impacto sobre 
a morbimortalidade da população e que 
impõe altos custos sociais, econômicos, 
familiares e pessoais. Outro fator relevante 
no aumento dessa demanda, é  o despreparo 
das equipes com relação ao acolhimento, a 
classificação de risco da clientela atendida 
e a deficiência estrutural para prestar o 
primeiro atendimento.

A Atenção Domiciliar, modalidade 
de atenção à saúde, substitutiva ou 
complementar à internação hospitalar ou ao 
atendimento ambulatorial, é um componente 
importante da Rede de Atenção às Urgências. 
A ampliação da Atenção Domiciliar no SUS 
de Belém individualizaria e humanizaria o 
atendimento ao paciente, além de desafogar 
os serviços de urgência e emergência e 
os hospitais com internações de longa 
permanência. Entretanto, para ser resolutiva 
a Atenção Domiciliar deverá ser estruturada 
de forma articulada e integrada aos outros 
componentes e à Rede de Atenção à Saúde, 
a partir dos Planos de Ação e Planos de 
Cuidados estabelecidos. 



1.Estruturação, em cada Distrito 
Administrativo, de pelo menos um serviço de 
saúde que atenda as pequenas urgências 
clínicas e cirúrgicas, e referencie de forma 
regulada os casos de maior gravidade.

2.Implantação integral do Sistema de 
Regulação às urgências em Belém.

3.Conclusão, conforme o Plano Estadual 
de Atenção as Urgências, de mais três Unidades 
de Pronto Atendimento - UPA, sendo duas no 
Distrito Administrativo do DAGUA (Jurunas e 

Terra Firme) e uma no DAENT (Marambaia).

4.Garantia de leitos hospitalares para o 
referenciamento dos pacientes atendidos na 
rede de urgências.

5.Implantação de 14 Equipes de Atenção 
Domiciliar.

6.Reorganização da linha de cuidados, 
com a implantação de protocolos para atenção 
a pacientes crônicos, principalmente os 
acometidos de Acidente Vascular Cerebral, 
Doença Renal e Cardiopatias.

O QUE FAZER ?



PROPOSTA 6. Ampliar e qualificar 
a assistência hospitalar



No Pará, assim como em boa parte dos estados brasileiros, o modelo hospitalocêntrico 
da saúde não foi superado pelo modelo da rede de cuidados, onde observa-se vários 
fatores que dificultam a qualificação da assistência nesses pontos da rede. Dentre os 

mais relevantes temos:

a) A desproporção entre necessidade e oferta, com relação à quantidade, a tipologia das unidades, 
as especialidades e suas localizações, que são baseadas mais em interesses financeiros e de outras 
espécies, que nas evidencias epidemiológicas loco regionais.

b) A desintegração entre esses níveis e os demais pontos da rede, ocasionando a segmentação do 
cuidado a ser continuado para o paciente de acordo com o adequado plano a cumprir.

c) A remuneração por procedimentos tabelados (poderíamos dizer “estereotipados”), que muitas 
vezes são artificialmente informados, não permitindo, assim, a avaliação das reais necessidades 
para a população.

Em Belém nos últimos cinco anos, a oferta de leitos teve pouca variação tanto em números 
quanto per capita de população. Porém, os leitos ofertados à clientela do SUS, vem sofrendo redução 
significativa, de 57% em 2011 para quase 50% no ano de 2015, mesmo considerando, a cobertura da 
saúde suplementar de 31,5% da população. Fato que, aliado às demais distorções já citadas, tornam 
a assistência hospitalar mais deficitária.

Especialidade 2011 2012 2013 2014 2015
Cirúrgicos 1.710 1.842 1.822 1.951 1.899
Clínicos 1.289 1.401 1.407 1.411 1.516
Obstétrico 541 497 498 525 519
Pediátrico 634 601 633 657 661
Outras Especialidades 111 110 120 122 122
Hospital/DIA 74 129 121 119 113
TOTAL 4.359 4.580 4.601 4.785 4.830
População Estimada 2015 1.402.056 1.410.430 1.425.922 1.432.844 1.439.561
Leitos/1.000 habitantes 3,11 3,25 3,23 3,34 3,36

Ano Leitos Totais Leitos SUS %
2011 4.359 2.463 57
2012 4.580 2.431 53
2013 4.601 2.456 53
2014 4.785 2.478 52
2015 4.830 2.478 51

LEITOS SUS EM RELAÇÃO AO TOTAL DE LEITOS - BELÉM

LEITOS HOSPITALARES POR ESPECIALIDADE EM BELÉM - 2011 A 2015

Fonte: CNES/DATASUS/MS.

Fonte: CNES/DATASUS/MS e IBGE.



Outro fator crucial que contribui para aumentar as dificuldades no acesso aos leitos 
hospitalares, diz respeito ao afluxo de pacientes oriundos de outras cidades paraenses e até 
de outros estados, representando aproximadamente 40% do total das internações ocorridas 
em 2015.

As ferramentas de planejamento disponíveis para embasamento da programação 
de ações e serviços de saúde, até bem pouco tempo, também apresentavam viés que 
distorciam sua real necessidade, pois se norteavam em lógicas restritivas de controle e 
financiamento, que eram perpetuadas desde a década de 80, com a Portaria MPAS n° 
3.042/82 sequenciando-se com a Portaria GM/MS n° 1.101/02. A partir da Portaria n° 1.631 de 
2015 foram estabelecidos novos critérios e parâmetros no âmbito do SUS, que se constituem 
em referências orientadoras para o planejamento, programação, monitoramento, avaliação, 
controle e regulação das ações e serviços de saúde, podendo sofrer adequações nos vários 
níveis do Sistema, de acordo com as realidades epidemiológicas e a disponibilidade de 
recursos orçamentários, financeiros e tecnológicos.

A utilização desses parâmetros, aplicados à realidade de Belém, traduzem um perfil 
que evidencia a necessidade de reformulação programática dos leitos para a assistência 
hospitalar, não só para a capital, como para todo estado, visto que aqui se concentram, em 
sua quase totalidade, os leitos de alta complexidade do Pará e até da região Norte do país. 



NECESSIDADE E DISPONIBILIDADE DE LEITOS EM BELÉM POR ESPECIALIDADE

Fonte: CNES/MS e Pt MS 2631/2015, Pt MS 3088/11 e Pt MS 650/11

Especialidade Existentes Necessidade de Leitos
Mínima Máxima

Cirúrgicos 1.899 2.229 3.693
Clínicos 1.638 1.443 2.446
Obstétrico 519 366 399
Pediátrico 661 725 1.451
Hospital/DIA 113 - -
TOTAL 4.830 4.763 7.989

1.Reestruturação da rede hospitalar, 
com ampliação/realocação quantitativa e 
espacial de leitos por especialidade e perfil 
epidemiológico das áreas de cobertura, com a 
devida contratualização.

2.Reformulação da Programação de 
Ações e dos Serviços de Saúde com base nos 
parâmetros definidos na Portaria MS n° 1.631 
de 01/10/2015.

3.Dimensionamento do número de 
pacientes do município que aguardam Cirurgias 
Eletivas, nas diversas especialidades e 

estabelecer cronograma para a realização das 
mesmas, através de parceria com o Ministério 
da Saúde, Governo do Estado e iniciativa 
privada.

4.Criação de incentivo financeiro para 
disponibilização pelos hospitais privados 
de leitos de retaguarda clínica e de longa 
permanência, visando desafogar as  UPAS e 
Pronto Socorros.

5.Criação de Comitê de Acompanhamento 
ao Acesso e Qualidade da Assistência 
Hospitalar.

O QUE FAZER ?



PROPOSTA 7. Regular a execução das 
ações e serviços de saúde para garantia 
do acesso da clientela na Rede

A Regulação deve ser entendida 
como uma das funções de 
fortalecimento  da  gestão  

do  SUS, pois é o mecanismo que permite 
aperfeiçoar a utilização da rede de serviços, 
favorecendo sua efi ciência, efi cácia e 
efetividade; além de garantir e democratizar 
o acesso à atenção integral. Para tanto, é 
imprescindível que haja, além do controle, 
a avaliação dos serviços prestados; o 
desenvolvimento de protocolos assistenciais, 
a programação de metas que se baseie 
em necessidades reais de acordo com o 
perfi l de morbimortalidade da população, 
na capacidade instalada dos serviços, e o 
estabelecimento da relação entre prestadores, 
gestores e a organização do acesso.

Por sua vez, para que a assistência à 
saúde seja resolutiva, é imprescindível que 
se conheça os dados da população assistida 
e utilize-os esses dados como instrumento 
de planejamento e gestão do sistema. Ao 
longo de mais de uma década, grandes 
investimentos foram realizados para a criação 
e implantação do Cartão SUS em todos os 
municípios do Brasil. Entretanto, em Belém, a 

sua utilização como ferramenta para aferição 
de informações essenciais para redesenho 
da rede assistencial, ressarcimento efetivo 
de serviços realizados para residentes em 
outros municípios e por pacientes com Planos 
da Saúde Suplementar, ainda é incipiente. 

A regulação no município de Belém 
hoje apresenta um cenário de confl ito, visto 
que convivem com dualidade de comandos 
independentes, onde alguns serviços de 
saúde são geridos pela gestão municipal e 
outros pela estadual. A gestão desse sistema 
é feito através de dois sistemas, sem que 
haja inter-relacionamento dos mesmos. 
A rede assistencial no estado também 
é fragmentada e desarticulada, onde a 
própria população busca a solução de seus 
problemas de saúde, deslocando-se para os 
vários municípios pólos, principalmente para 
Belém. A capital, por concentrar a maioria dos 
serviços de média e alta complexidade, recebe 
um excesso de contingente, nem sempre 
de maneira organizada, com consequente 
difi culdade de acolhimento, inclusive nas 
situações de urgência e emergência.



1.Unifi cação de comandos dos Sistemas 
de Regulação Estadual e Municipal, com a 
defi nição clara de competências.

2.Revisão da programação da rede de 
serviços, com defi nição de perfi l e metas, 
baseada nas necessidades qualiquantitativas 
de morbimortalidade de cada território de 
abrangência.

3.Revisão da programação e pactuação 
intermunicipal e interestadual.

4.Controle absoluto pela gestão municipal 
de todas as unidades de saúde existentes no 

território de Belém, que recebem recursos do 
SUS, incluindo as da esfera estadual e federal.

5.Tornar, em Belém, o cartão SUS o 
documento obrigatório para acessar os serviços 
de saúde em todos os níveis de complexidade.

6.Modernizar a gestão com a 
informatização da Rede de Saúde.

7.Criação de um Portal onde seja 
informado à população o andamento de todas as 
solicitações de internação e de procedimentos 
ambulatoriais de média e alta complexidade.



PROPOSTA 8. Adequar o financiamento 
do SUS à realidade local

O SUS apresenta dificuldades 
de financiamento desde 
a sua criação. A posterior 

descentralização de serviços para os 
municípios fez com que esses assumissem 
o maior peso no atendimento das demandas.
Em consequência, não só das questões de 
saúde, mas principalmente dos problemas 
sociais que se sobrepõem aos gastos totais, 
colocando a maioria dos municípios em 
dificuldades financeiras e, atualmente, sem 
condições de responder adequadamente à 
demanda que ficou sob sua responsabilidade.

A Constituição Federal de 1988, no 
artigo 198, determinou que, por meio de 
Lei Complementar, seriam definidos os 
percentuais que a União, os Estados e os 
municípios aplicariam na área da saúde, 
explicitando critérios de reavaliação, normas 
de fiscalização e controle. Em 2000, doze 
anos após a constituição de 1988, a Emenda 
Constitucional 29, representou uma importante 
conquista da sociedade para a construção 
do SUS, pois assegurou o financiamento 
das ações e serviços públicos de saúde. 
Foi estabelecido que as três esferas de 



governo aportem anualmente recursos mínimos 
provenientes da aplicação de percentuais 
das receitas e determinando as suas bases 
de cálculo: 12% para estados e 15% para 
municípios. Entretanto, a União, que deveria 
participar com 10% de sua arrecadação, nunca 
assumiu essa responsabilidade. A indexação da 
despesa da União com a Saúde pela variação 
do PIB do ano anterior não priorizou a saúde no 
Brasil e o seu financiamento adequado. 

A lei Complementar 141 de 2012 manteve 
os valores mínimos definidos pela EC 29, 
a serem aplicados anualmente pela União, 
Estados, Distrito Federal e Municípios em ações 
e serviços públicos de saúde.

O Estado do Pará, ao longo dos anos, 
mantém classificação que varia de segundo 

menor a menor valor per capta de média e alta 
complexidade – MAC do Brasil. A situação é 
preocupante, visto que a Atenção Básica tem 
distribuição de recursos igualitária e automática, 
de acordo com a população de cada ente federado 
e implantação de estratégias, desconsiderando 
as desigualdades loco regionais.  Em 2015, o 
per capita médio do Brasil para a MAC era de 
R$190,86; variando entre o maior per capita, 
que era o do Rio Grande do Sul no valor de 
R$ 237,41 (24% acima da média nacional) 
e o menor que era o do Pará com valor de 
R$128,98 (32% abaixo da média nacional).  O 
estado do Pará, mesmo quando comparado aos 
demais estados da Região Norte, (onde estão 
os menores per capita do país), embora tenha 
maior capacidade instalada da Região, possui o 
menor valor por habitante.



TRANSFERÊNCIAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE PARA OS ESTADOS 
BRASILEIROS NO ANO DE 2015 E PER CAPITA

Região Estimativa Pop. 2015 Teto MAC Anual Per Capita
Região Norte
• Rondônia 1.768.204 306.882.477,35 173,56
• Acre 803.513 196.586.246,83 244,66
• Amazonas 3.938.336 539.235.842,63 136,92
• Roraima 505.665 93.018.256,66 183,95
• Pará 8.206.923 1.058.542.405,09 128,98
• Amapá 766.679 119.916.050,28 156,41
• Tocantins 1.515.126 329.330.195,69 217,36
Total Região Norte 17.504.446 2.643.511.474,53 151,02
Região Nordeste
• Maranhão 6.904.241 937.411.632,97 135,77
• Piauí 3.204.028 536.498.688,03 167,45
• Ceará 8.904.459 1.703.656.724,87 191,33
• Rio Grande do Norte 3.442.175 588.246.075,56 170,89
• Paraíba 3.972.202 174,78
• Pernambuco 9.345.173 2.156.149.218,16 230,72
• Alagoas 3.340.932 712.589.964,86 213,29
• Sergipe 2.242.937 435.882.082,87 194,34
• Bahia 15.203.934 2.690.648.113,78 176,97
Total Região Nordeste 56.560.081 10.455.341.612,71 184,85
Região Sudeste
• Minas Gerais 20.869.101 4.059.708.691,23 194,53
• Espírito Santo 3.929.911 758.687.924,30 193,05
• Rio de Janeiro 16.550.024 3.456.336.001,11 208,84
• São Paulo 44.396.484 8.328.606.959,28 187,6
Total Região Sudeste 85.745.520 16.603.339.575,92 193,64
Região Sul
• Paraná 11.163.018 2.382.730.084,77 213,45
• Santa Catarina 6.819.190 1.439.476.154,01 211,09
• Rio Grande do Sul 11.247.972 2.670.351.139,77 237,41
Total Região Sul 29.230.180 6.492.557.378,55 222,12
Região Centro-Oeste
• Mato Grosso do Sul 2.651.235 624.575.925,57 235,58
• Mato Grosso 3.265.486 606.343.701,36 185,68
• Goiá 6.610.681 1.130.540.127,68 171,02
• Distrito Federal 2.914.830 472.029.127,94 161,60
Total Região Centro-Oeste 15.442.232 2.832.488.882,55 183,42
TOTAL BRASIL 204.482.459 39.027.238.924,26 190,86
Fonte: IBGE - Estimativa População 2015, Ministério da Saúde - SIS MAC



       Em relação ao Município de Belém, 
o per capita para média e alta complexidade, 
em 2015, era ligeiramente maior (R$142,99) 
que a média do Estado, já que a maior 
parte dos serviços de MAC do Pará ainda 
está concentrada na capital. Entretanto, 
este per capita está abaixo da média do 
Brasil. Há também de se considerar que 
a última Programação Anual de Saúde – 

PPI do estado para com os municípios, foi 
realizada no ano de 2010 e que ainda não 
foi discutido o Contrato Organizativo da Ação 
Pública da Saúde – COAP, estabelecido pelo 
Decreto 7.508 de 28 de junho de 2011. Todas 
essas constatações, aliadas à baixa adesão 
do município às estratégias financiadas 
pela Atenção Básica, resultam no sub 
financiamento da saúde no município.  

1.Ampliação do teto de média e alta 
complexidade do Pará e de Belém, por meio 
de articulação técnica e política, com vistas 
a equiparar ao valor per capita de cidades e 
estados com perfis semelhantes. 

2.Aumentar a captação de recursos 
federais com a transformação de Unidades 
Básicas de Saúde em Unidades da Estratégia 
Saúde da Família.

3.Ampliação, em Belém, de Programas e 

Estratégias que possuem financiamento federal.

4.Revisão de valores pactuados pelos 
municípios do interior com Belém.

5.Incentivo a participação pública privada 
para implementar investimentos visando a 
qualificação da assistência.

6.Articulação técnica e política junto as 
bancadas legislativas Federal e Estadual, para  
captação de Emendas para a saúde de Belém.

O QUE FAZER ?

TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE PARA O 
MUNICÍPIO DE BELÉM NO ANO DE 2015 E VALOR PER CAPITA

Competência Limite Financeiro 
MAC - Mensal

Recursos 
Excepcionais - 

Mensal
Teto Total

jan/15 16.844.307,13 56.000,86 16.900.307,99
fev/15 16.844.307,13 56.000,86 16.900.307,99
mar/15 16.844.306,27 56.000,00 16.900.306,27
abr/15 16.844.306,27 56.000,00 16.900.306,27
mai/15 16.996.256,27 260.191,00 17.256.447,27
jun/15 16.996.256,27 56.000,00 17.052.256,27
jul/15 16.996.256,27 56.000,00 17.052.256,27
ago/15 16.996.256,27 0 16.996.256,27
set/15 16.996.256,27 0 16.996.256,27
out/15 16.992.093,48 0 16.992.093,48
nov/15 16.992.093,48 0 16.992.093,48
dez/15 18.905.063,99 0 18.905.063,99
Total 205.247.759,10 596.192,72 205.843.951,82
Estimativa de População 2015: 1.439.561 hab.
Per Capita 2015: R$ 142,99
Fonte: IBGE - Estimativa de população 2015, Ministério da Saúde - SISMAC



PROPOSTA 9. Fortalecer e ampliar 
a parceria público privada



No Brasil, com a promulgação da 
Lei no 11.079/2004, se instituiu 
novo regime de contratação de 

serviços entre o setor público e a iniciativa 
privada, onde, ao contrário das concessões 
tradicionais, a iniciativa privada não é mais 
remunerada por meio da cobrança pela 
produção de serviços. Tal legislação define 
a parceria público-privada (PPP) através de 
novos parâmetros de contratação, alocação 
de responsabilidades e compartilhamento 
de riscos, superando limitações regulatórias, 
até então existentes, nos contratos entre 
governo e iniciativa privada. O poder público 
passa a assumir um papel menos executor 
ou prestador de serviços, mantendo-se, 
entretanto, no papel de regulador e provedor. 
No estado do Pará, a lei 7.649 de 2012, 
alterada pela Lei 8.231 de 2015, regulamenta 
a contratação de Parcerias Público-Privadas 
em conformidade com as disposições 

contidas na Lei Federal nº 11.079/2004. 

No setor Saúde, a remuneração 
pelos serviços prestados será baseada 
no desempenho do serviço, com contrato 
de metas e indicadores qualiquantitativos 
firmados e, portanto, orientada mais por 
critérios de resultados do que pela execução 
de procedimentos, com flexibilidade na 
gestão das atividades. O acompanhamento e 
a avaliação serão realizados pela Regulação 
Municipal e pressupõe a participação da 
sociedade civil, através de conselhos 
gestores das unidades.

Dentre os principais resultados a 
alcançar com a parceria pública privada no 
setor da saúde destacam-se: a otimização no 
uso de recursos, a eficiência e alinhamento 
de qualidade dos serviços e a melhoria do 
acesso da população, além do intercâmbio 
de experiências entre as gestões.

1.Estimulo a participação do setor privado 
no SUS de Belém, por meio das PPP, para a 
construção de novos equipamentos públicos 
para a saúde.

2.Efetivação de parceria público privada, 
respeitando o modelo de rede de atenção, 
com o acatamento do plano integral do 

cuidado e definição clara da participação e 
responsabilização de cada ente no processo.

3.Análise do custo e efetividade dos 
serviços de administração pública direta com 
os serviços administrados através de Parceria 
Público Privada.

O QUE FAZER ?



PROPOSTA 10. Criar carreiras de saúde

Em Belém, como nos demais 
municípios do Pará, 
embora o SUS seja um dos 

maiores fomentadores de renda para os 
trabalhadores de saúde, não existe política 
de pessoal que priorize planos de carreiras 
nas Secretarias de Saúde. Isso explica 
porque, nos últimos anos, as entidades 
de representação dos trabalhadores da 
saúde locais. Vêm reivindicando de forma 
recorrente a implementação de um Plano 
de Carreiras, Cargos e Salários no âmbito 
do SUS – PCCS-SUS. A relação entre a 

gestão e os trabalhadores de saúde, é uma 
área permeada por conflitos que acabam 
interferindo na qualidade da prestação dos 
serviços à população, tornando-se, desta 
maneira, estratégia fundamental para o 
gerenciamento dos serviços e a consolidação 
do SUS municipal a implantação de um PCCS 
em Belém.  

O Plano de Carreiras, Cargos, e Salários 
organizaria os trabalhadores do SUS Municipal 
em estrutura de carreira e os valorizaria 
através da equidade de oportunidades 
de desenvolvimento profissional, além de 



ampliar e qualificar os cuidados progressivos 
à saúde. Permitiria também, alocar servidores 
conforme as necessidades do Sistema, além 
de contemplar as demandas de trabalhadores 
e gestores por carreira na área de saúde.

A Portaria GM/MS Nº 1.318 de 2007 
, que define as Diretrizes Nacionais para a 
Instituição ou Reformulação de Planos de 
Carreiras, Cargos e Salários no âmbito do 
Sistema Único de Saúde, destaca dentre 
outros os itens principais: universalidade dos 
planos (envolver todos os diferentes órgãos e 

instituições integrantes do SUS); equivalência 

dos cargos ou empregos, flexibilidade (garantia 

de permanente adequação do plano de 

carreiras às necessidades e à dinâmica do 

SUS); gestão partilhada (formulação e gestão 

de seu respectivo plano de carreiras), educação 

permanente; avaliação de desempenho; além 

do compromisso solidário firmado entre gestores 

e trabalhadores em prol da qualidade dos 

serviços, do profissionalismo e da adequação 

técnica do profissional às necessidades dos 

serviços de saúde.

1-Implantação, nos dois primeiros anos de 
governo, de Plano de Carreiras, Cargos e Salários 
no âmbito do SUS Municipal (SESMA), que 
atenda as diretrizes constitucionais do Sistema 
de Saúde. Contemplando as diferentes realidades 
sociais e institucionais, compatibilizando as 
necessidades de gestão, no sentido de valorizar 
os trabalhadores do Sistema e de resgatar suas 
identidades organizacionais.

2-Implantação, em Belém, da Escola de 

Saúde Coletiva, com foco na formação e pós-
graduação de recursos humanos para a área do 
SUS.

3-Ampliação e regularização da frequência 
das ações de formação e educação continuada 
para pessoal das áreas técnicas do SUS Municipal.

4-Incentivo a implantação, por parte dos 
demais serviços de saúde complementar, de Plano 
de Carreiras que motive a consolidação da política 
do SUS em Belém.

O QUE FAZER ?



PROPOSTA 11.  Projetos Estratégicos



Na discussão de um novo modelo de 
saúde para Belém, é necessário 
que, se incluam alguns projetos 

estratégicos que ampliariam os resultados 
em saúde, melhorariam a qualidade de vida 
e aumentariam a autoestima da população, 
tornando a cidade mais acolhedora e 
humanizada.

Os desafios na saúde para a gestão dos 
próximos quatro anos, são inúmeros, e o governo 

municipal deverá integrar a Secretaria Municipal 
de Saúde com diversas áreas correlatas, como 
a Assistência Social, Educação, a Segurança, o 
Esporte e Lazer e a SEMOB. Além disso, realizar 
um investimento significativo em campanhas 
educativas.

 Abaixo sugerimos alguns Projetos 
Estratégicos que poderiam ser implementados. 
Sem a pretensão de elaborar uma lista exaustiva, 
elencamos:

 Belém, à semelhança de outras cidades, 
está passando pelo aumento rápido e 
acentuado da sua população idosa, sendo essa 
uma tendência mundial, resultante de medidas 
preventivas na área da saúde e do progresso 
tecnológico no combate a doenças outrora 
letais. A cidade precisa estar preparada para 
atender às necessidades sociais, econômicas 
e principalmente de saúde dessa faixa 
populacional. Torna-se imperiosa a discussão 
dentro da Secretaria Municipal de Saúde da 
prevenção, tratamento e recuperação das 
doenças que acometem os idosos, bem como 
dos aspectos psicológicos do envelhecimento.

Programas de prevenção da saúde são a 
única forma conhecida de diminuir o custo 
assistencial de populações envelhecidas. Para 
cada real investido, nós economizamos quase 
oito reais em assistência com a diminuição 
de aproximadamente 15% no número de 
consultas e volume de internações.  Mas os 
resultados dessas ações serão incipientes se 
não for realizado pacto intersetorial do governo 
municipal para a resolução de problemas de 
acessibilidade, transporte, esporte e lazer, e 
a ampla discussão com a população de que 
também cabe à sociedade cuidar de seus idosos 
de maneira digna.

Envelhecimento saudável

1-Incentivo a criação de grupos de 
atividades culturais e esportivas para idosos, para 
que possam realizar atividades coletivamente e 
com segurança.

2-Criação de um aplicativo de interação em 
tempo real que fará o controle das medicações, 
dos cuidados do dia a dia, do prontuário médico 

e que encaminhará o idoso para o serviço 
de saúde ao surgirem sinais e sintomas que 
necessitem atendimento.

3-Parceria com clubes e associações para 
disponibilizar  horários exclusivos para idosos 
em equipamentos como piscinas, quadras de 
esporte, salão de jogos e etc.

O QUE FAZER ?



Orientação sexual de jovens

A adolescência é uma fase de definição 
da identidade sexual com experimentação e 
variabilidade de parceiros. A baixa idade da 
menarca tem levado a um início precoce da 
atividade sexual, aumentando a probabilidade 
de Doenças Sexualmente Transmissíveis. Por 
sua vez, nesta fase da vida, o pensamento do 
jovem faz com que se sintam invulneráveis, 
se expondo a riscos sem prever suas 
consequências. No âmbito social, o baixo nível 
escolar e socioeconômico está diretamente 
associado às DSTs.  

No Pará, assim como no Brasil a incidência 
de Doenças Sexualmente Transmissíveis, 
especialmente a AIDS, as hepatites virais, o 
HPV, tem crescido entre os jovens.  É dever 
do poder público conscientizar os jovens que 
as DSTs continuam a ser uma ameaça séria à 
saúde. 

Outro problema a ser enfrentado é 

a gravidez na adolescência. Ao longo dos 
últimos dez anos, o município de Belém vem 
apresentando incidência ligeiramente superior 
de gestantes com menos de 19 anos, quando 
comparado com os percentuais de incidência do 
Brasil. A gravidez em baixa faixa etária, deve ser 
encarada como um problema de saúde pública. 

Uma gravidez precoce e não planejada 
afeta fortemente a vida das adolescentes, 
ocasionando o abandono precoce da escola, 
partos prematuros, a não realização de 
acompanhamento pré- natal adequado e a 
incidência de nova gravidez. 

A discussão desses temas na escola é a 
maneira mais adequada de levar aos jovens 
essas questões e as escolas devem estar 
preparadas para incluir em seus currículos temas 
relativos à saúde e sexualidade e as Unidades 
Básicas de Saúde de disponibilizarem métodos 
contraceptivos para esta população.

1-Inclusão no currículo escolar de temas 
relativos à sexualidade do adolescente.

2-Implementação do Programa Saúde 
na Escola no município, com a realização de 
palestras e oficinas sobre doenças sexualmente 

transmissíveis e prevenção de gravidez na 

adolescência.

3-Incentivo a formação de grupos de jovens, 

com atividades culturais e de esporte e lazer.

O QUE FAZER ?



Álcool, drogas e tabaco fazem parte de um 
problema que afeta boa parte dos habitantes 
do país e do mundo, gerando efeitos graves 
na sociedade.  O álcool e o tabaco, embora 
socialmente aceitos, causam diversos males 
para a saúde e elevam de maneira considerável 
os gastos públicos. 

De acordo com pesquisas, a curiosidade, 
a influência de amigos e a falta de orientação 
familiar são os principais motivos que levam as 
pessoas a entrarem no uso dessas substâncias. 
As drogas e o álcool são responsáveis pela 
desestruturação das famílias, têm forte vínculo 
com os indicadores de violência e, junto ao 

tabaco, geram sérias consequências na saúde 
da população.  Estudos recentes da Organização 
Mundial da Saúde (OMS) revelam que o contato 
dos jovens com essas substâncias é cada vez 
mais precoce, ocorrendo a partir dos dez anos 
de idade, o que justifica que a prevenção deva 
ser realizada desde a escola. 

 Diante de tal cenário, torna-se necessário 
a adoção de um conjunto de estratégias que 
minimizem os danos causados à saúde e a 
sociedade pelo uso dessas substâncias, bem 
como promover a reabilitação para usuários e 
oferecer suporte para as famílias.

Redução de danos causados por álcool, drogas e tabaco

1-Inserir o tema Álcool, Tabaco e Drogas 
no Programa Saúde na Escola.

2-Criar nas Unidades Básicas de Saúde, 
um Programa Antitabagismo voltado para o 
público jovem.

3-Estimular a atuação conjunta das Escolas 
e Unidades Básicas de Saúde com os Centros 
de Referência de Assistência Social e CAPS do 
município.

O QUE FAZER ?



O Sindicato dos Estabelecimentos de 
Serviços de Saúde do Estado do 
Pará – Sindesspa foi fundado no 

dia 27 de junho de 1989. A entidade foi criada 
para coordenação e representação legal dos 
hospitais, clínicas médicas e laboratórios privados, 
conforme estabelece a legislação, defendendo 
seus interesses, direitos e reputação diante 
as autoridades administrativas e jurídicas, as 
entidades de classe e a sociedade em geral.

Além disso, o sindicato tem o objetivo de 
contribuir com o Estado e poder público para o 
estudo e solução dos problemas relacionados às 
questões representadas pelo mesmo.

O Sindesspa é uma entidade representativa 
que promove ações importantes de interesse dos 
associados, oferecendo, a eles, serviços como 
assessoria jurídica, representação nas negociações 
coletivas de trabalho, cursos profi ssionalizantes e de 
aprimoramento profi ssional, entre outros serviços.

É fi liado, à FENAESS (Federação Nacional 
dos Estabelecimentos de Serviços de Saúde).

Conselho Administrativo

Breno de Figueiredo Monteiro - Presidente
Paulo Fernando da Silva Monteiro - Vice-Presidente
Fabio Vasconcellos Brazão - 1° Secretário
Leonardo Riodades Daher Santos - 2° Secretário
Yuji Ikuta - 1° Tesoureiro
 Sheila Cristiane Lisboa Santana - 2° Tesoureiro 
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Silvia Comarú
Liette Santos
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