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PROGRAMAS DA SAUDE - 2016

PROGRAMA
Estratégia da Saúde da Família (ESF) - Consiste na estratégia norteadora do modelo assistencial
do cuidado da saúde, operacionalizada mediante a implantação de equipes multiprofissionais em
unidades básicas de saúde, responsáveis pelo acompanhamento de um número definido de
famílias, localizadas em uma área geográfica delimitada, atuando por meio de ações de promoção
da saúde, prevenção, recuperação, reabilitação de doenças e agravos mais frequentes, e na
manutenção da saúde desta comunidade. Atualmente o município possui 100 Equipes de Saúde da
Família representando uma cobertura de cerca de 63%.
Núcleo de Apoio à Saúde da Família (NASF) - O NASF tem como objetivo apoiar a consolidação
da Atenção Básica, ampliando as ofertas de saúde na rede de serviços, assim como sua
resolutividade. Em Jaboatão dos Guararapes foi implantado em 2009 e atualmente conta com 2
equipes que realizam visitas domiciliares, atendimento individual, terapia em grupo, prática corporal
e atividades educativas, visando a reabilitação, a promoção da saúde e prevenção de
doenças/agravos da população
O Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade na Atenção Básica (PMAQ-AB) - Tem
como objetivo incentivar os gestores e as equipes a melhorar a qualidade dos serviços de saúde
oferecidos aos cidadãos por meio de um conjunto de estratégias de qualificação, acompanhamento
e avaliação do trabalho das equipes de saúde. Está organizado em 4 fases: 1o adesão e
contratualização; 2o desenvolvimento; 3o avaliação externa e 4o recontratualização. Atualmente o
município encontra-se na fase de certificação do 3o ciclo.
Programa de Requalificação de Unidades Básicas de Saúde (UBS) - Este programa tem como
objetivo promover infraestrutura adequada para funcionamento, melhoria do acesso da atenção
primária e qualidade da atenção prestada à população. É composto por três componentes sendo
eles reforma ampliação e construção de diversas UBS do município.
O Brasil Sorridente - É o programa que tem mudado a Atenção da Saúde Bucal no Brasil, de modo
a garantir ações de promoção, prevenção e recuperação da saúde bucal da população. Este
programa está implantado em 82% da Estratégia de Saúde e em 4 Policlínicas através dos Centro
de Especialidades Odontológicas (CEO).
Programa de Saúde do Escolar (PSE) - Realiza ações de promoção da saúde nas escolas
municipais com crianças da educação infantil e ensino fundamental e Núcleo de Programas
Especiais. As ações são realizadas em parceria com a Secretaria Municipal de Educação, onde são
realizadas avaliações antropométricas, atualização da caderneta vacinal, tratamento de verminoses,
triagem para déficits oftalmológicos, aplicação de flúor, escovação supervisionada e palestras
educativas sobre diversos temas, incluindo alimentação saudável, prevenção de HIV/Aids e outras
doenças sexualmente transmissíveis, violência, cultura de paz, prevenção ao uso do álcool, tabaco
e outras drogas, dentre outros assuntos.
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Amamenta e Alimenta Brasil - Lançado em 2012, tem como objetivo qualificar o processo de
trabalho dos profissionais da atenção básica com o intuito de reforçar e incentivar a promoção do
aleitamento materno e da alimentação saudável para crianças menores de dois anos no âmbito do
Sistema Único de Saúde (SUS). Jaboatão dos Guararapes além do incentivo ao aleitamento
materno, monitora e distribui fórmulas infantis para os lactentes diagnosticados com intolerância a
lactose.

O e-SUS da Atenção Básica (e-SUS AB) - É uma estratégia de informações da Atenção Básica em
nível nacional. No município do Jaboatão dos Guararapes toda a Rede de Saúde já recebeu os
computadores, e 100% dos profissionais já foram treinados, estando em processo final de
implantação.

Telessaúde Brasil - é um componente do Programa de Requalificação das Unidades Básicas de
Saúde (UBS) que objetiva ampliar a resolutividade da Atenção Básica e promover sua integração
com o conjunto da Rede de Atenção à Saúde a partir do desenvolvimento de ações de apoio e de
educação permanente para as equipes de Atenção Básica. Este programa foi implantado em 59
Equipes de Saúde da Família.
Promoção da Saúde e da Alimentação Adequada e Saudável - Reflete a preocupação com a
prevenção e com o cuidado integral dos agravos relacionados à alimentação e nutrição como a
prevenção das carências nutricionais específicas, desnutrição e contribui para a redução da
prevalência do sobrepeso e obesidade e das doenças crônicas não transmissíveis, além de
contemplar necessidades alimentares especiais tais como doença falciforme, hipertensão, diabetes,
câncer, doença celíaca, entre outras. Em Jaboatão dos Guararapes, o Núcleo de Nutrição realiza o
monitoramento do programa de suplementação do ferro, vitamina A e ácido fólico e distribui dietas
enterais para pacientes que possuem limitação para se alimentar.
Rede Cegonha - É uma estratégia que visa implementar a rede de cuidados para assegurar às
mulheres o direito ao planejamento reprodutivo e a atenção humanizada à gravidez, ao parto e ao
puerpério, bem como assegurar às crianças o direito ao nascimento seguro e ao crescimento e
desenvolvimento saudáveis.
A maternidade do Jaboatão dos Guararapes está sendo construída e será referencia para a Região
Metropolitana do Recife, reforçando a Rede.

Academia da Saúde -. Os polos da Academia da Saúde são espaços físicos dotados de
equipamentos, estrutura e profissionais qualificados, com o objetivo de contribuir para a promoção
da saúde e produção do cuidado e de modos de vida saudáveis da população. Jaboatão dos
Guararapes possui dois polos onde são realizadas atividades de práticas corporais e atividades
físicas, atividades de segurança alimentar e nutricional.
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Pessoa Idosa - Este programa consiste na atenção integral e integrada à saúde da pessoa idosa,
estimulando às ações intersetoriais, além do fortalecimento do controle social, tem como principais
diretrizes: envelhecimento ativo e saudável garantia de orçamento incentivo a estudos e pesquisas
dentre outras.

A Política Estratégica de Promoção da Saúde - Busca promover a qualidade de vida e reduzir
vulnerabilidade e riscos à saúde relacionados aos seus determinantes e condicionantes – modos de
viver, condições de trabalho, habitação, ambiente, educação, lazer, cultura, acesso a bens e
serviços essenciais, através das Políticas de Saúde Mental, da Saúde da Criança e do Adolescente,
Saúde da População Negra, Saúde da Mulher, Saúde do Homem, Prevenção e controle do
tabagismo; Redução da morbimortalidade por acidentes de transito; Redução da morbimortalidade
em decorrência do uso abusivo de álcool e outras drogas; Prevenção da violência e estímulo à
cultura de paz.

Assistência Farmacêutica - Este Programa é composto pelos Componentes Básico e
Especializado, destinados à aquisição de medicamentos do elenco de Referência Nacional de
Medicamentos e Insumos Complementares (RENAME), além do elenco de Referência Municipal
(REMUME).

Atenção Especializada de Média Complexidade - Este nível de atenção caracteriza-se pelo
papel complementar à Atenção Primária à Saúde proporcionando ao usuário a continuidade de
diagnóstico e/ou assistência especializada com serviços especializados oferecidos nas Policlínicas,
Centro de Especialidades Odontológicas (CEO), Centros de Reabilitação e Fisioterapia, Laboratório
Municipal, Centro de Testagem e Aconselhamento (CTA), Serviço de Abordagem e Tratamento ao
Fumante, Centro de Referência em Saúde do Trabalhador (CEREST), Serviço de Atenção
Especializada (SAE), Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), Unidades de Pronto
Atendimento (UPA), Serviço de Atendimento Domiciliar (SAD), além da Rede ambulatorial e
hospitalar conveniada ao SUS.
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