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APRESENTAÇÃO 

     

 A Saúde é amplamente reconhecida como o maior e o melhor recurso para o 

desenvolvimento social, econômico e pessoal, assim como uma das mais importantes 

dimensões da qualidade de vida onde se relaciona em totalidade de desenvolvimento e, 

sobretudo, das condições de vida da população. 

     Entendemos que as demandas de Saúde são ilimitadas. Conhecemos que os 

recursos são limitados, principalmente num momento que teremos que conviver com um 

cenário global de epidemia desestruturando toda a rede e em especial consultas e cirurgias 

eletivas. Cabe então desenvolver com competência e qualidade o processo de execução 

visando significativas realizações ao cumprimento de uma missão longa e propicia a produção, 

na certeza de que as uniões de forças administrativas e da sociedade vencerão grandes 

desafios. 

     É preciso que o Plano Municipal de Saúde aponte soluções exequíveis, com 

compromissos assumidos por todos os atores, com normas e regras claras e que sigam as 

principais diretrizes de universalidade, equidade e integralidade, voltadas para a qualificação 

da atenção, e educação do usuário, tanto em relação aos seus direitos quanto aos deveres 

como cidadão. Visando a finalidade de cumprirmos os objetivos e metas traçados para a 

utilização adequada do SUS. Para uma efetiva gestão participativa é preciso ainda que o 

Gestor Municipal tenha apoio para fazer o que deva ser feito e tome as decisões certas no 

momento certo.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:saude@iguape.sp.gov.br


PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAPE 
- ESTÂNCIA BALNEÁRIA - 

Departamento Municipal de Saúde 
 

Rua dos Estudantes,  nº. 40 – Iguape – CEP 11920-000 – Fone (13) 3848-6800 – e-mail: saude@iguape.sp.gov.br 

 

INTRODUÇÃO 

 

A Construção do Plano Municipal de Iguape pretende servir como instrumento de gestão 

e planejamento das ações que serão desenvolvidas pelos profissionais da área saúde no 

período compreendido entre 2022 e 2025. Sua elaboração está regulada por instrumentos 

normativos e legais, a saber: 

 

Artigo 198 da Constituição Federal de 1988 – estabelece as ações e serviços públicos que 

integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem o SUS; 

 

Lei nº. 8.080/90 que estabelece a elaboração e atualização periódica do Plano Municipal de 

Saúde; 

 

Lei nº. 8.142/90 que dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do SUS; 

 

Decreto Federal nº. 1232/94 que define as bases para transferência de recursos; 

 

Portaria 548/GM de 12/04/2001, que trata da elaboração, da tramitação e acompanhamento 

dos instrumentos de gestão previstos no SUS. 

 

Portaria nº. 399/GM de 22/02/06 – divulga o Pacto pela Saúde 2006 – Consolidação do SUS 

e aprova diretrizes operacionais do referido pacto. 

 

Portaria nº. 648/GM de 28/03/2006 – Aprova a Política Nacional de Atenção Básica, 

estabelecendo a revisão de diretrizes e normas para a organização da Atenção Básica para 

a Estratégia Saúde da Família (PSF) e o Programa de Agentes Comunitários (PACS). 

 

Portaria nº. 699/GM de 30/03/06 – Regulamenta as diretrizes operacionais dos Pactos pela 

Vida e de Gestão; 
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A importância deste instrumento é traduzir as ações de saúde municipais oriundas da 

relação do Governo Municipal e Comunidade na busca de serviços de saúde mais 

resolutivos e humanizados, contribuindo para definição de políticas e aplicação de recursos 

que visem solucionar os problemas de saúde dos usuários, melhorando a qualidade de vida 

e bem-estar social da população. 

 

Cabe ao município junto com o Conselho Municipal de Saúde trabalhar as questões 

de prevenção e promoção à saúde, o tratamento adequado das doenças e a reabilitação do 

ser humano. 

 

Neste rumo, o presente documento registra os vários projetos, programas e serviços 

em andamento no Departamento Municipal de Iguape. 

 

O papel do Gestor Municipal 

 

A municipalização da saúde faz parte de uma estratégia para a concretização dos 

princípios garantidos na Constituição Federal: universalidade, integralidade, eqüidade e 

controle social. Esta concretização dar-se-á através da devolução de poderes ao município, 

da descentralização das ações e serviços de saúde e da transformação da relação entre o 

poder público e a sociedade. É também uma estratégia para a reorganização da atenção à 

saúde, de acordo com os princípios do Sistema Único de Saúde. 

 

Municipalizar a saúde significa reconhecer a responsabilidade política do município com 

a saúde de seus cidadãos. O exercício pleno desta responsabilidade requer que os recursos 

destinados à saúde por parte dos governos federal e estadual sejam colocados sob gestão 

do poder municipal, que passa a assumir a formulação da política de saúde para a cidade, 

o planejamento, a organização, a execução, a avaliação e o controle das ações e serviços 

de saúde. 

 

Com a municipalização podemos racionalizar a organização do sistema de saúde, 

uma vez que a decisão se encontra mais próxima dos problemas a serem enfrentados. 
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O papel do Gestor Estadual 

 

O governo estadual, através de sua Secretaria de Estado da Saúde, também assume, 

com o processo de implantação do SUS, a importante tarefa de rever e redefinir seu papel 

e atribuições. 

 

Baseado no consenso estabelecido no processo de discussão nacional que resultou 

na Norma Operacional Básica de Saúde – 01/96 do Ministério da Saúde, e neste momento 

a introdução da Norma Operacional da Assistência à Saúde – NOAS/01, podemos 

identificar quatro papéis básicos para os governos estaduais, os quais não são, 

necessariamente, exclusivos e sequenciais, mas que permitem o entendimento da função 

estratégica para a gestão neste nível de Governo. 

 

O primeiro desses papéis é exercer a gestão do SUS, no âmbito estadual, definindo 

o Plano Diretor de Regionalização, juntamente com os municípios. O segundo papel é 

promover as condições e incentivar o poder municipal para que assuma a gestão da atenção 

à saúde de seus munícipes, sempre na perspectiva da atenção integral. 

 

O terceiro é assumir, em caráter transitório (o que não significa caráter complementar 

ou concorrente), a gestão da atenção à saúde daquelas populações pertencentes a 

municípios que ainda não tomaram para si esta responsabilidade. 

 

As necessidades reais não atendidas são sempre a força motriz para exercer esse papel, 

no entanto, é necessário um esforço do gestor estadual para superar tendências históricas 

de complementar a responsabilidade do município ou concorrer com esta função, o que 

exige o pleno exercício do segundo papel. 

 

Finalmente, o quarto e o mais importante e permanente papel do Estado, é ser o 

promotor da harmonização, da integração e da modernização dos sistemas municipais, 

compondo, assim, o SUS - Estadual. 
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O exercício desse papel pelo gestor requer a configuração de sistemas de apoio 

logístico e de atuação estratégica que envolva responsabilidades nas três esferas de 

governo e são sumariamente caracterizados como: 

 

Informação informatizada; 

Financiamento; 

Programação, acompanhamento, controle e avaliação; 

Apropriação de custos e avaliação econômica; 

Desenvolvimento de recursos humanos; 

Desenvolvimento e apropriação de ciência e tecnologia; 

Comunicação social e educação em saúde. 

 

O desenvolvimento desses sistemas, no âmbito estadual, depende do pleno 

funcionamento do Conselho Estadual de Saúde, da Comissão Intergestores Bipartite e da 

Comissão Intergestores Regional, nos quais se viabilizam a negociação e o pacto com os 

diversos atores envolvidos. Depende, igualmente, da ratificação das programações e 

decisões relativas aos tópicos a seguir especificados: 

 

Plano estadual de saúde, contendo as estratégias, as prioridades e as respectivas metas 

de ações e serviços resultantes, sobretudo, da integração das programações dos sistemas 

municipais; 

 

Plano diretor de regionalização, caracterizando os municípios dentro do estabelecido pela 

legislação vigente, facilitando o acesso da população usuária do SUS; 

 

Estruturação e operacionalização do componente estadual do Sistema Nacional de 

Auditoria; 

 

Estruturação e operacionalização dos sistemas de processamento de dados, de 

informação epidemiológica, de produção de serviços e de insumos críticos; 

 

Estruturação e operacionalização dos sistemas de vigilância epidemiológica, de vigilância 

sanitária e de vigilância alimentar e nutricional; 

mailto:saude@iguape.sp.gov.br


PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAPE 
- ESTÂNCIA BALNEÁRIA - 

Departamento Municipal de Saúde 
 

Rua dos Estudantes,  nº. 40 – Iguape – CEP 11920-000 – Fone (13) 3848-6800 – e-mail: saude@iguape.sp.gov.br 

 

Estruturação e operacionalização dos sistemas de recursos humanos e de ciência e 

tecnologia; 

 

Elaboração do componente estadual de programações de abrangência nacional, relativas 

a agravos que constituam riscos de disseminação para além do seu limite territorial; 

Elaboração do componente estadual da rede de laboratórios de saúde pública; 

 

Estruturação e operacionalização do componente estadual de assistência farmacêutica; 

 

Responsabilidade estadual no tocante à prestação de serviços ambulatoriais e hospitalares 

de alto custo, ao tratamento fora do domicílio e à disponibilidade de medicamentos e 

insumos especiais, sem prejuízo das competências dos sistemas municipais; 

Definição e operação das políticas de sangue e hemoderivados; 

 

Manutenção de quadros técnicos permanentes e compatíveis com o exercício do papel de 

gestor estadual; 

 

Implementação de mecanismos visando à integração das políticas e das ações de 

relevância para a saúde da população, de que são exemplos àquelas relativas a 

saneamento, recursos hídricos, habitação e meio ambiente. 

 

O papel do Gestor Federal 

 

Da mesma forma, no que diz respeito ao gestor federal, são identificados quatro 

papéis básicos, quais sejam: 

 

Exercer a gestão do SUS no âmbito nacional; 

 

Promover as condições e incentivar o gestor estadual com vistas ao desenvolvimento 

dos sistemas municipais, de modo a confirmar o SUS - Estadual; 
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Fomentar a harmonização, a integração e a modernização dos sistemas estaduais 

compondo, assim, o SUS - Nacional; 

 

Exercer as funções de normalização e de coordenação no que se refere à gestão 

nacional do SUS. 

 

 

Da mesma forma que no âmbito estadual, o exercício dos papéis do gestor federal 

requer a configuração de sistemas de apoio logístico e de atuação estratégica, que 

consolidam os sistemas estaduais e propiciam, ao SUS, maior eficiência com qualidade, 

quais sejam: 

 

Informação informatizada; 

Financiamento; 

Programação, acompanhamento, controle e avaliação; 

Apropriação de custos e avaliação econômica; 

Desenvolvimento de recursos humanos; 

Desenvolvimento e apropriação de ciência e tecnologia; 

Comunicação social e educação em saúde; 

 

O desenvolvimento desses sistemas depende, igualmente, da viabilização de 

negociações com os diversos atores envolvidos e da ratificação das programações e 

decisões, o que ocorre mediante o pleno funcionamento do Conselho Nacional de Saúde 

(CNS) e da CIT. 

 

Depende, além disso, do redimensionamento da direção nacional do Sistema, tanto em 

termos da estrutura, quanto de agilidade e de integração, como no que se refere às 

estratégias, aos mecanismos e aos instrumentos de articulação com os demais níveis de 

gestão, destacando-se: 

 

A elaboração do Plano Nacional de Saúde, contendo as estratégias, as prioridades 

nacionais e as metas da programação integrada nacional, resultante, sobretudo, das 
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programações estaduais e dos demais órgãos governamentais, que atuam na prestação de 

serviços, no setor saúde; 

 

A viabilização de processo permanente de articulação das políticas externas ao setor, em 

especial com os órgãos que detém, no seu conjunto de atribuições, a responsabilidade por 

ações atinentes aos determinantes sociais do processo saúde-doença das coletividades; 

 

Aperfeiçoamento das normas consubstanciadas em diferentes instrumentos legais, que 

regulamentam, atualmente, as transferências automáticas de recursos financeiros, bem 

como as modalidades de prestação de contas; 

 

A definição e a explicitação dos fluxos financeiros próprios do SUS, frente aos órgãos 

governamentais de controle interno e externo e aos Conselhos de Saúde, com ênfase na 

diferenciação entre as transferências automáticas a estados e municípios com função 

gestora; 

A criação e a consolidação de critérios e mecanismos de alocação de recursos federais e 

estaduais para investimento, fundados em prioridades definidas pelas programações e 

pelas estratégias das políticas de reorientação do Sistema; 

 

A transformação nos mecanismos de financiamento federal das ações, com o respectivo 

desenvolvimento de novas formas de informatização, compatíveis à natureza dos grupos de 

ações, especialmente as básicas, de serviços complementares e de procedimentos de alta 

e média complexidade, estimulando o uso dos mesmos pelos gestores estaduais e 

municipais; 

 

Desenvolvimento de sistemáticas de transferência de recursos vinculadas ao fornecimento 

regular, oportuno e suficiente de informações específicas, e que agreguem o conjunto de 

ações e serviços de atenção à saúde, relativo a grupos prioritários de eventos vitais ou 

nosológicos; 

 

A adoção, como referência mínima, das tabelas nacionais de valores do SUS, assim como 

a flexibilização do seu uso diferenciado pelos gestores estaduais e municipais, segundo 

prioridades locais e ou regionais; 
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Incentivo ao pleno exercício das funções de controle, avaliação e auditoria, por parte dos 

gestores estadual e municipal, mediante o desenvolvimento e a implementação de 

instrumentos operacionais, para o uso das esferas gestoras e para a construção efetiva do 

Sistema Nacional de Auditoria; 

 

Desenvolvimento de atividades de educação e de comunicação social; 

 

Incremento da capacidade reguladora da direção nacional do SUS, em relação aos sistemas 

complementares de prestação de serviços ambulatoriais e hospitalares de alto custo, de 

tratamento fora do domicílio, assim como de disponibilidade de medicamentos e insumos 

especiais; 

 

A reorientação e a implementação dos sistemas de vigilância epidemiológica, de vigilância 

sanitária, de vigilância alimentar e nutricional, bem como o redimensionamento das 

atividades relativas à saúde do trabalhador e às de execução da vigilância sanitária de 

portos, aeroportos e fronteiras; 

 

A reorientação e a implementação dos diversos sistemas de informações epidemiológicas, 

assim como de produção de serviços e de insumos críticos; 

 

A reorientação e a implementação do sistema de redes de laboratórios de referência para 

o controle da qualidade, para a vigilância sanitária e para a vigilância epidemiológica; 

 

A reorientação e a implementação da política nacional de assistência farmacêutica; 

 

Apoio e cooperação a estados e municípios para a implementação de ações voltadas ao 

controle de agravos, que constituam risco de disseminação nacional; 

A promoção da atenção à saúde das populações indígenas, realizando, para tanto, as 

articulações necessárias, intra e intersetorial; 

 

A elaboração de programação nacional, pactuada com os estados, relativa à execução de 

ações específicas voltadas ao controle de vetores responsáveis pela transmissão de 
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doenças, que constituem risco de disseminação regional ou nacional, e que exijam a 

eventual intervenção do poder federal; 

 

A identificação dos serviços estaduais e municipais de referência nacional, com vistas ao 

estabelecimento dos padrões técnicos da assistência à saúde; 

 

A estimulação, a indução e a coordenação do desenvolvimento científico e tecnológico no 

campo da saúde, mediante interlocução crítica das inovações científicas e tecnológicas, por 

meio da articulação intra e intersetorial; 

A participação na formulação da política e na execução das ações de saneamento básico. 

 

 

 

CARACTERIZAÇÃO DO MUNICÍPIO DE IGUAPE 

 

HISTÓRICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oficialmente, Iguape foi fundada em 03 de dezembro de 1538. A data de fundação 

atual foi estabelecida em 1938, pelo então prefeito, Manoel Honório Fortes, o qual incumbiu 

uma comissão de historiadores paulistas, presidida pelo ilustre Afonso d'Escragnolle 

Taunay, para estabelecerem a data provável da fundação, sendo aceito o dia 3 de dezembro 

de 1538, baseados em documentos históricos que usam como referência a data de 

separação de Iguape e Cananéia. A real data da fundação do município é desconhecida. 

mailto:saude@iguape.sp.gov.br
http://pt.wikipedia.org/wiki/3_de_dezembro
http://pt.wikipedia.org/wiki/1538
http://pt.wikipedia.org/wiki/Afonso_d%27Escragnolle_Taunay
http://pt.wikipedia.org/wiki/Afonso_d%27Escragnolle_Taunay
http://pt.wikipedia.org/wiki/Cananeia


PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAPE 
- ESTÂNCIA BALNEÁRIA - 

Departamento Municipal de Saúde 
 

Rua dos Estudantes,  nº. 40 – Iguape – CEP 11920-000 – Fone (13) 3848-6800 – e-mail: saude@iguape.sp.gov.br 

Alguns historiadores chegam a acreditar que já havia europeus vivendo na região mesmo 

antes do descobrimento do Brasil por Pedro Álvares Cabral. 

 

Remonta a 1577 a data em que o povoado foi elevado à categoria de freguesia, com 

o nome de "Freguesia de Nossa senhora das Neves da Vila de Iguape", quando foi aberto 

o primeiro livro do tombo da Igreja de Nossa Senhora das Neves, construída no local 

conhecido por "Vila Velha", no sopé do morro chamado de "Outeiro do Bacharel", defronte 

à Barra do Icapara. Não se sabe, ao certo, a data de elevação a vila, porém, acredita-se 

que tenha sido entre 1600 e 1614. Neste último ano, foi iniciada a construção da antiga 

Igreja Matriz, já no local atual, no centro urbano, após a mudança da então freguesia, 

ordenada pelo fidalgo português Eleodoro Ébano Pereira. A vila foi elevada a cidade pela 

Lei Número Dezessete de 3 de abril de 1848 com o nome de "Bom Jesus da Ribeira", mas, 

no ano seguinte, pela Lei Número Três de 3 de maio, foi modificado o nome para "Bom 

Jesus de Iguape". Posteriormente, o costume popular simplificou-o para "Iguape". 

 

O município de Iguape tem uma população estimada em 31.117 habitantes conforme 

estimada pelo IBGE para o ano de 2021. Rica em belezas naturais, o Município de Iguape 

abriga em seu território aproximadamente 70% de área natural protegida, que inclui a 

Estação Ecológica dos Chauás e cerca de 85% da Estação Ecológica Juréia-Itatins, além 

de estar parcialmente em Área de Proteção Ambiental (APA – Cananéia-Iguape-Peruíbe). 

 

O município revela características geográficas bastante peculiares. Seu extenso 

território de 1.964 km² apresenta rios, morros, manguezais, praias e cachoeiras, compondo 

uma amostra singular de ecossistemas associados, além das Reservas de Mata Atlântica 

do Sudeste, tombadas pela UNESCO, no ano de 1999 como Patrimônio da Humanidade. 

Iguape ainda faz parte do Circuito Turístico do Lagamar e é considerada a “Cidade Berço 

da Colonização Japonesa no Brasil”, título concedido por meio da Lei Federal nº 11.642 de 

11 de janeiro de 2008. 

 

Iguape é um dos 15 municípios paulistas considerados estâncias balneárias pelo Estado de 

São Paulo, por cumprirem determinados pré-requisitos definidos por Lei Estadual. Tal status 

garante a esses municípios uma verba maior por parte do Estado para a promoção do 

turismo regional. Também, o município adquire o direito de agregar junto a seu nome o título 
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de Estância Balneária, termo pelo qual passa a ser designado tanto pelo expediente 

municipal oficial quanto pelas referências estaduais. 

 

Principais origens da população 

Etnia Percentagem 

Italianos 47% 

Portugueses 21% 

Franceses 12% 

Japoneses 11% 

Africanos 7% 

Outros 2% 

 

LOCALIZAÇÃO 

 

Iguape está localizada no litoral sul paulista, na região do Vale do Ribeira. Integra-se na 

Bacia Hidrográfica do Ribeira e situa-se no corredor do MERCOSUL, entre duas 

importantes capitais: São Paulo e Curitiba. Tem acesso fácil, devido à duplicação da BR 

116, seja por São Paulo (208 km) ou pelo Paraná (Curitiba – 260 km). 

 

ÁREA E ALTITUDE 

 

Área (Em km2) – 1 980,916 km² 

Área total do município (em ha.): 31.117 hab. Estimativa IBGE/2022 

Área ocupada por vegetação nativa (em ha.): 

Área ocupada por vegetação nativa sobre área total do município (em %): 74,34 

Altitude - 3 M 

Latitude - 24º42'29- SUL 

Longitude - 47º33'19- OSTE 

 

 

CLIMA 
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Tropical úmido, amplitude térmica de 22 ºC a 28 ºC, com expressivas quedas de 

temperatura nos meses de inverno, devido à sua localização já próxima à região Sul do 

país. 

 

HIDROGRAFIA 

 

Rio Momuna 

Rio Ribeira de Iguape 

Rio Una da Aldeia 

Oceano Atlântico 

 

RODOVIAS 

 

SP – 222 

BR- 116 

 

Vias de acesso: Rodovia Federal Régis Bittencourt – BR-116; Rodovia Estadual Prefeito 

Casimiro Teixeira – SP-222 (Rod. Régis Bittencourt - São Paulo/Iguape); Rodovia Estadual 

Prefeito Ivo Zanella – SP-222 (Via Pariquera-Açú/Iguape). 

 

 

Principais Atividades Econômicas: 

 

Turismo, pesca, agricultura e comércio. 

 

Cerca de aproximadamente 80 comunidades Caiçaras, formadas por 2.456 famílias, vivem 

ao longo dos 140 km de extensão do Complexo Lagunar de Iguape- Cananéia- Paranaguá. 

Seu modo de vida caracteriza-se principalmente pela reação de interação com a natureza, 

seus ciclos e recursos renováveis. A atividade pesqueira e com baixo impacto ambiental. 

Tal como a economia, as atividades culturais e sociais são pautadas na organização em 

torno da unidade familiar ou comunal. 
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No Município de Iguape é realizada a pesca de canal voltada para a produção pesqueira de 

manjuba e crustáceos. 

 

CULTURA: 

 

Iguape caracteriza-se o primeiro centro de referencia em Patrimônio Histórico do 

Estado de São Paulo. Suas Atividades estão voltadas para a formação de reciclagem de 

especialistas em restauração e conservação de monumentos. 

 

O Município conta com cerca de 200 imóveis de interesse histórico ou arquitetônico, 

dois quais 64 já foram tombados pelo Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico Artístico 

Arqueológico e Turístico estadual. 

 

Entre as atrações turísticas do Município estão: 

 

Centro histórico: Iguape possui o maior casario colonial preservado do Estado de São 

Paulo, com diversas casas, casarões e igrejas em vielas estreitas de paralelepípedos. 

Nessas construções ricas em detalhes foram utilizadas técnicas como a taipa francesa e a 

taipa de pilão. As construções datam dos ciclos do ouro e do arroz, entre os séculos XVI e 

XIX, período em que Iguape viveu seu auge de desenvolvimento econômico. No dia 3 de 

dezembro de 2009, durante as comemorações dos seus 471 anos de sua fundação, o 

município recebeu o título de patrimônio nacional, com o tombamento de seu núcleo urbano, 

ou seja, o centro histórico, o antigo sistema portuário fluvial e marítimo, incluindo o canal do 

Valo Grande e o Morro da Espia, além de diversas áreas da zona rural, relacionados com a 

imigração japonesa no Brasil. 

 

Basílica do Senhor Bom Jesus de Iguape e Nossa Senhora das Neves: Templo católico 

construído em pedra portuguesa, argamassa e óleo de baleia, entre os séculos XVIII e XIX. 

Alí é possível observar várias imagens, entre elas as dos padroeiros do município, Nossa 

Senhora das Neves e Bom Jesus de Iguape. Na basílica também é possível visitar a Sala 

dos Milagres, que possui objetos deixados pelos devotos em agradecimento a graças 

recebidas. 
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Morro do Espia: Com mais de cinqüenta metros de altitude, em um local privilegiado, o 

Parque Municipal do Morro do Espia tem esse nome porque era usado por vigias que 

controlavam a entrada e saída de embarcações no porto e que alertavam a população 

quando da chegada de piratas através da Barra do Icapara, local onde ocorreu a batalha 

que ficou conhecida com o Entrincheiramento de Iguape. Hoje, esse ponto é muito visitado 

devido à visão panorâmica única do município e de todo o complexo estuarino-lagunar, bem 

como da totalidade do Canal do Valo Grande. No local existe uma réplica do Cristo Redentor 

do Rio de Janeiro, inaugurada em 10 de dezembro de 1953, obra do escultor José Rosasco. 

 

Fonte do Senhor: A Fonte do Senhor é um pequeno parque turístico pertencente ao Parque 

Floresta Municipal do Morro do Espia. Esse parque foi criado ao redor da capela - mais 

conhecida como gruta - erguida em 1737, em pedra e cal, sobre a famosa pedra que cresce, 

onde a imagem do Senhor Bom Jesus de Iguape foi lavada, no ano de 1647, após ser 

encontrada na Praia do Una, na Jureia. É a lenda da “pedra-que-cresce”, que intrigou até o 

grande escritor Albert Camus, Prêmio Nobel de Literatura, ao visitar o município de Iguape 

no mês de agosto do ano de 1949, acompanhado de Oswald de Andrade, Paul Silvestre, 

adido cultural francês, e Rudá de Andrade, filho de Oswald. 

 

Museu Municipal: Este museu está magnificamente restaurado e é o mais antigo edifício 

fazendário do Brasil. Criado através da Lei Número Doze, de 23 de dezembro de 1906, 

depois de ter sido usado sucessivamente como cadeia, quartel e Casa da Câmara, podem 

ser encontrados diversos artefatos indígenas de antes da chegada dos europeus, como o 

Ídolo de Iguape, um busto de mais de 2 500 anos, as cerâmicas igaçaba, encontradas nos 

sambaquis da região; objetos do período da escravidão no Brasil; prensa tipográfica 

utilizadas para impressão dos antigos jornais da cidade, insígnias e outros objetos da 

Revolução Constitucionalista de 1932, utilizados pelos combatentes iguapenses que 

enfrentaram as forças de Getúlio Vargas instaladas em Cananéia, além do Diploma da 

Medalha de Campanha, condecoração concedida pela participação na Força Expedicionária 

Brasileira, nas operações durante a Segunda Guerra Mundial, em 1944 na Itália. Também 

se pode acompanhar, através de seu acervo, um histórico abrangente do período colonial e 

imperial brasileiro, entre eles, um Diploma de Honra, o qual premiou o arroz de Iguape como 

o melhor do mundo, em exposição internacional, realizada em 29 de abril de 1911, em 

Turim, na Itália. 
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FESTEJOS DO MUNICÍPIO DE IGUAPE: 

 

- Festejos em louvor a São Benedito; 

- Festejo em Louvor a São Sebastião; 

- Carnaval; 

- Encenação da Via Sacra; 

- Festa do Robalo- Bairro Barra do Ribeira; 

- Festa da Tainha- Bairro Icapara; 

- Festival de Inverno; 

- Festival de Verão; 

- Festejo em Comemoração a Colonização Japonesa; 

- Dia do Evangélico; 

- Iguape Junino; 

- Festejos em Louvor ao Senhor Bom Jesus de Iguape; 

- Festejo em Louvor a Nossa Senhora do Rocio; 

- Aniversário de Iguape; 

 

 

EDUCAÇÃO MUNICIPAL 

 

DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO – 2022  

 

Dados Municipais Escolas Municipais:  

 

1. Cm Antônia de Lima Vitório  

2. Cm Joana de Oliveira Lisboa  

3. Cm Maria Lourenço da Silva  

4. Cm Prof.ª Célia José de Camargo Castro  

5. Cm Verª. Prof.ª Teresinha de Jesus Teixeira Ribeiro  

6. Em Prof.ª Abigail Fortes Martins  

7. Em Benedito Rosa Carneiro  

8. Em Vaz Caminha  
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9. Em Zely Alves Fortes  

10.Em Prof.ª Jocy Rita Cardoso Rocha  

11.Em Bairro Icapara  

12.Em Bairro Jairê  

13.Em Prof. José Luiz Aguiar  

14.Em Bairro Morro Seco  

15.Em Prof. Tadashi Namba  

16.Em Prof.ª Amância Alves Muniz Quantidade de alunos  

 

2022: Educação Infantil:  

• Creche: 397  

• Pré-escola: 652  

• Total de alunos da Educação Infantil: 1049 Ensino Fundamental I:  

• 1º Ano: 308  

• 2º Ano: 346  

• 3º Ano: 333  

• 4º Ano: 357  

• 5º Ano: 380  

• EJA: 18  

• Total de alunos do Ensino Fundamental I: 1742  

 

Total de alunos matriculados na rede municipal de ensino: 2791  

 

Índices da Educação Municipal:  

• Taxa de analfabetismo da população analfabeta com 15 anos ou mais [2010]: 8,6%  

• Taxa de escolarização de 6 a 14 anos de idade [2010]: 99,5 %  

• IDEB – Anos iniciais do ensino fundamental (Rede pública) [2019]: 6,0  

• IDEB – Anos finais do ensino fundamental (Rede pública) [2019]: 5,0  

• Matrículas no ensino fundamental [2020]: 3.776 matrículas  

• Matrículas no ensino médio [2020]: 1.359 matrículas  

• Docentes no ensino fundamental [2020] : 257 docentes  

• Docentes no ensino médio [2020]: 130 docentes  
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• Número de estabelecimentos de ensino fundamental [2020]: 28 escolas • Número de 

estabelecimentos de ensino médio [2020]: 8 escolas 

 

Fonte: Departamento Municipal de Educação 

 

 

ASSISTENCIA SOCIAL 

 

 
 

Proteção Social Básica 
 
 
Execução direta 
 
 
- Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para Crianças de 0 a 6 anos 
 
- Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para Adolescentes 
 
- Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para Idosos 
 
- Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família – PAIF 
 
 
 
Execução Indireta – 02 entidades socioassistenciais 
 
- Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para crianças e Adolescentes de 15 a 
17 anos 
 
 
 
 

Proteção Social Especial de Média Complexidade 
 
 
- Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos 
 
- Serviço Especializado em Abordagem Social 
 
- Serviço de Proteção Social Especial para Pessoas com Deficiência, Idosas e suas Famílias 
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- Serviço de Proteção Social a Adolescentes em Cumprimento de Medida Socioeducativa de 
Liberdade Assistida (LA) e de Prestação de Serviços à Comunidade (PSC) – Execução 
Indireta 
 
- Escuta Especializada de Crianças e Adolescentes Vítimas de Violência 
 
 
 
 

Proteção Social Especial de Alta Complexidade 
 
 
 
- Serviço de Acolhimento Institucional de Crianças e Adolescentes – SAICA  
 
 
 - Cadastro Único para Programas Sociais  - Cadunico 
 

PROGRAMAS E BENEFÍCIOS 
 

 
- Prospera Família 
 
- Prospera Jovem 
 
- Programa Auxílio Brasil 
 
- Programa Viva Leite 
 
- Benefício de Prestação Continuada – BPC 
  
 

CONSELHOS MUNICIPAIS VINCULADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL 
 
 
- Conselho Municipal de Assistência Social 
 
- Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente 
 
- Conselho Municipal do Idoso 
 
- Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência 
 
- Conselho da Juventude  
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PROPOSTA PARA 2022 

 
 
- REGULARIZAR A LEI MUNICIPAL DO SUAS – SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA 
SOCIAL 
 
- APROVAR O PLANO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 
 
- APROVAR O PROJETO POLÍTICO PEDAGÓGICO 
 
- APROVAR A LEI DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS 
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O que é Saúde? 

 

Não há de ser simplesmente a ausência de doença. Há de ser também o gozo de uma 

qualidade de viva. Não se trata apenas de assistência médica, ambulatorial, hospitalar. Vai 

muito, além disso, porque envolve ações governamentais destinadas a criar ambiente 

sanitário saudável. Por isso mesmo a constituição submete o direito à Saúde ao conceito 

de Seguridade Social- o que inclui no campo de proteção social. A leitura do art. 196 mostra 

que a concepção da Saúde adotada não é simplesmente curativa, aquela que visa 

restabelecer um resultado saudável após enfermidade, más também a prestação social no 

campo da Saúde, volta-se especialmente para os aspectos da prevenção, e não da 

medicina curativa. Segundo a LEI Nº 8.080, DE 19 DE SETEMBRO DE 1990. Art. 2º A 

saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições 

indispensáveis ao seu pleno exercício. 

 

SISTEMA DE SAÚDE LOCAL 

 

O Sistema Municipal de Saúde de Iguape está constituído da seguinte forma e conta com a 

seguinte estrutura: 

 

- 01 Unidade Mista de Saúde; 

- 10 Equipes de Unidade Estratégia da Saúde da Família; 

- 01 Centro de Reabilitação com 06 Fisioterapeutas; 

- 01Centro de Especialidades com: Ortopedia, Fonoaudiologia, Nutrição, Psicologia, Serviço 

Social; 

- 01 UBS com Enfermeira Obstetriz. Ginecologia, Medicina do Trabalho, Médico Clinico 20h 

e 40h, Ultrassom, ECG e Odontologia;   

- 01 Centro de Atenção Psicossocial – CAPS com Enfermeira, Assistente Social, Psicóloga e 

Nutricionista; 

- 01 Residência Terapêutica com Psicóloga, Merendeira, Cuidadores e Auxiliar de Serviços 

Gerais 
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EQUIPES DE ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA: 

 

- Unidade de Estratégia Saúde da Família ROCIO CENTRAL; 

- Unidade de Estratégia Saúde da Família ROCIO AREIA BRANCA; 

- Unidade de Estratégia Saúde da Família ROCIO AEROPORTO; 

- Unidade de Estratégia Saúde da Família ICAPARA; 

- Unidade de Estratégia Saúde da Família BARRA DO RIBEIRA; 

- Unidade de Estratégia Saúde da Família JAIRÊ; 

- Unidade de Estratégia Saúde da Família ITIMIRIM I e II; 

- Unidade de Estratégia Saúde da Família CENTRO I e II. 

 

As equipes de Estratégia Saúde da Família realizam atendimento médico e de 

enfermagem, visitas domiciliares, atendimentos em grupo, vacinas, curativos, retirada de 

pontos, puericultura, controle de pressão arterial, controle de glicemia, atendimento aos 

hipertensos, diabéticos, saúde da mulher, gestantes, prevenção de doenças ginecológicas, 

saúde da criança e do adolescente, saúde do adulto, saúde do idoso, prevenção de DST e 

outros agravos de saúde. Trabalham junto com a Vigilância em Saúde, realizando busca 

ativa de doenças de notificação compulsória. Distribuem medicamentos de rotina e realizam 

serviços administrativos, tais como: geração de dados que permitem ao Gestor Municipal a 

avaliação, o processamento no SIAB e emissão de relatórios gerenciais. Essas Unidades 

de Saúde da Família contam com cinco Postos de Atendimento Rural, para a realização de 

consultas médica e de enfermagem entre outros serviços. 

 

 

UNIDADE MISTA DE SAÚDE - ESPECIALIDADES 

 

Situada no centro do município, atende pacientes nas especialidades, sendo 

referência para as equipes de Saúde da Família. 

  

 Psicologia; 

 Fonoaudióloga; 
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 Assistência Social 

 Nutrição 

 Ortopedia 

 Agendamento de exames 

 

 

UNIDADE MISTA DE SAÚDE – PRONTO ATENDIMENTO 

 

Esta Unidade de Saúde oferece ao município de Iguape os serviços abaixo descritos: 

 

Atendimento 24 horas ininterruptas das Urgências e Emergências do município de 

sejam elas classificadas como leves, moderadas ou graves, respeitando os princípios 

do SUS; 

 

Observações clínicas; 

RX 24 horas; 

Exames de urgência e emergência 

 

Em alguns casos quando há melhora do quadro o paciente recebe alta hospitalar, 

caso haja necessidade encaminha-se para o hospital de referência através da regulação 

regional pelo CROSS – Central de Regulação de Ofertas de Serviços de Saúde, sendo a 

maior e primeira referência Hospital Regional Dr. Leopoldo Bevilacqua, em Pariquera – 

Açu. 

 

 

UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE 

 

  Situada na Rua João Papa XXIII, atende nas clinicas básicas residentes 

no centro, sendo referência também para as equipes de Saúde da Família. Conta com 2 

equipes de saúde da família (ESF Centro I e ESF Centro II). 

  Atende as seguintes clínicas básicas e especialidades: 

 

Clínica Geral 40h e 20h 
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Ginecologia 20h 

Medicina do Trabalho 16h 

Odontologia 20h 

Ultrassonografia 

 

 

Centro de Atenção Psicossocial – CAPS 

 

Situada na Rua Mauriti Izidro de Oliveira S/Nº - Porto do Ribeira, destinada à 

saúde mental para tratamento e reinserção de pessoas com transtorno mental, 

grave e persistente, incluindo aquelas relacionadas ao uso de substâncias 

psicoativas. 

Atende os seguintes segmentos: 

 

Psicologia 

Assistência Social 

Nutrição 

Enfermagem 

 

Residência Terapêutica 

 

 Situada na Rua Major Rebello, 266 – Canto do Morro, constituídas para atender 

as necessidades de moradia de pessoas portadoras de transtornos mentais graves, 

institucionalizadas ou não. 

  Conta com os seguintes atendimentos: 
 

Enfermagem 

Nutrição 

Psicóloga 

Assistência Social 

Cuidadoras 

 
   

mailto:saude@iguape.sp.gov.br


PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAPE 
- ESTÂNCIA BALNEÁRIA - 

Departamento Municipal de Saúde 
 

Rua dos Estudantes,  nº. 40 – Iguape – CEP 11920-000 – Fone (13) 3848-6800 – e-mail: saude@iguape.sp.gov.br 

 

Equipe de Vigilância em Saúde. 

 

A Vigilância Sanitária trabalha no sentido de orientar, organizar e supervisionar as 

atividades executadas pelo município nos termos da legislação vigente, bem como as 

atividades de controle de vetores e principalmente aquelas voltadas para o combate e a 

prevenção ao Aedes aegypti. Realiza ainda a coleta de amostra de água de consumo 

humano para análise, atende às reclamações de lançamentos de esgoto, animais soltos 

em via pública, terrenos baldios, acúmulo de lixo, apreensão e inutilização de produtos 

de interesse à saúde, faz inspeções no comércio em geral, entre outros, realiza 

organização e destinação apropriada do lixo hospitalar. A Vigilância Epidemiológica 

realiza acompanhamento e controle das doenças de notificação compulsória, 

imunização, e campanhas de vacinação. 

 

 

Setor de Agendamento 

 

O município conta com um setor de agendamento de exames, consultas, entre outros, 

visando o encaminhamento dos usuários para as referências regionais ou fora da região. 

Realizam a regulação de exames de apoio à diagnose e terapia ambulatoriais, consultas 

ambulatoriais, etc., sempre em parceria e com o apoio do Departamento Regional de 

Saúde, através do Núcleo de Regulação. 

 

 

Departamento Municipal de Saúde 

 

O Departamento Municipal de Saúde de Iguape, através de seu Diretor Municipal de 

Saúde, faz planejamento, presta contas, realiza audiência pública, realiza Conferência 

Municipal de Saúde, participa das reuniões de: Conselho Municipal de Saúde, Colegiado 

Gestor Regional - Secretarias Municipais, entre outros. Busca parcerias, faz captações 

de Recursos Financeiros junto às outras esferas de Governo com a colaboração da 

Direção Regional de Saúde, enfim; gerencia todas as ações de saúde. 
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VI – RECURSOS HUMANOS 

 

Tabela dos recursos humanos lotados na Unidade Básica de Saúde: 

 

Descrição Quantidade Total de horas semanais 

   

Auxiliar de Enfermagem 06 30 horas 
   

Dentista 01 20 horas 
   

 
Enfermeiro Obstetra 02 30 horas 

 
Enfermeiro RT 01 30 horas 
   

   
Médico Clínico 01 20 horas 
   

Médico Clínico 01 40 horas 
   

Médico Trabalho 01 16 horas 
   

Médico Ginecologista/Obstetra 01 20 horas 
   

Recepcionista 02 40 horas 
   

Auxiliar de cirurgião dentista 02 40 horas 
   

Auxiliar de limpeza 02 40 horas 
   

   
Auxiliar de laboratório 01 40 horas 
   

 

 

 

Tabela dos recursos humanos lotados na Vigilância em Saúde: 

 

 

Descrição Quantidade Total de horas semanais 
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Coordenador Vigilância em Saúde - 
Responsável Técnico Vigilância 
Sanitária 01 40 horas 
   

 
RT Enfermeira da Vigilância 
Epidemiológico 01 30 horas 
   

 
Médica Veterinária 01 40 horas 
   

Agente de Vetor 06 40 horas 
   

Técnico de Enfermagem 02 30 horas 
   

Biólogo 
 01 40 horas 

Técnico Biologista 
 01 40 horas 

Motorista 01 40 horas 
   

 

 

Tabela dos recursos humanos lotados na Unidade Mista de Saúde: 

 

 

Descrição Quantidade Total de horas semanais 
   

Auxiliar de Enfermagem 15 12 horas / plantão conforme escala 
   

Técnico em Enfermagem 13 12 horas / plantão conforme escala 
   

Enfermeiro RT 01 40 horas 
   

Enfermeiro Plantonista 11 12 horas / plantão conforme escala 
   

Técnico RX 
 08 20 horas 

Diretor Técnico 01 20 horas 
   

Médico Clínico Plantonista 07 12 horas / plantão conforme escala 
   

Recepcionista 05 30 horas 
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Auxiliar de limpeza 11 40 horas 
   

Motorista de Ambulância 22 12 horas / plantão conforme escala de 
   

Auxiliar Administrativo 00 40 horas 
   

 

Tabela dos recursos humanos lotados na Estratégia Saúde da Família: 

 

 

Descrição Quantidade Total de horas semanais 
   

Médico 06 40 horas 
   

Coordenador 01 40 horas 
   

Dentista 02 20 horas 
   

Enfermeiro 08 40 horas 
   

Técnico de Enfermagem 13 40 horas 
   

Auxiliar de Consultório Dentário 03 40 horas 
   

Agente Comunitário de Saúde 81 40 horas 

Motorista 06 40 horas 

 

 

Tabela dos recursos humanos lotados no CAPS ( Centro de Apoio Psicossocial) 

 

Descrição Quantidade Total de horas semanais 

Psicólogo 01 30 Horas 

Enfermeira 01 20 Horas 

Auxiliar De Enfermagem 02 30 Horas 

Assistente Social 01 30 Horas 

Nutricionista 01 40 horas 

Coordenadora 01 40 horas 

Cozinheira 01 40 horas 
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Agente Administrativa 01 40 horas 

Segurança 02 30 Horas 

Auxiliar de Serviços Gerais 02 40 Horas 

 

 

 

Tabela dos recursos humanos lotados no RT (Residência Terapêutica) 

 

Descrição Quantidade Total de horas semanais 

Coordenadora 01 40 horas 

Cuidador Social 04 12 x 36 

Merendeira 01 40 horas 

Auxiliar de Serviços Gerais 01 40 Horas 

 

 

Perfil Epidemiológico 

 

A Epidemiologia é um importante instrumento para a elaboração de diagnósticos de 

saúde da população, contribuindo para a identificação dos problemas de saúde mais 

prevalentes e, principalmente, para a definição de prioridades. 

 

Ao mesmo tempo, constitui-se em ferramenta fundamental para a avaliação do impacto de 

ações implementadas, em termos de eliminação e/ou minimização de determinados 

agravos e suas conseqüências. 

 

A seguir passamos a apresentar um conjunto de informações sobre saúde em 

Iguape que constituem o “perfil de morbi-mortalidade” do município. 

 

Através de informações sobre as condições de nascimento, a mortalidade infantil, as causas 

de morte e de morbidade, podemos traçar um diagnóstico das condições de saúde da 

população de Iguape. 
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Nascidos Vivos 

ANO 2017 2018 2019 

IGUAPE 366 373 330 

 

Taxa de Mortalidade Infantil 

 
 

ANO 2017 2018 2019 

IGUAPE 4,91 3,81 3,05 
 

             

 

 

Mortalidade Prematura 30 A 69 ANOS - Doenças Crônicas 

 
 

ANO 2019 2020 2021 

IGUAPE 88,00 50,00 18,00 
 

             

 

 

PROPOSTAS 

 

Uma vez estabelecido o diagnóstico, com ênfase a caracterização do perfil de 

morbi-mortalidade, a estrutura do sistema municipal de saúde e do modelo assistencial e de 

gestão, torna-se necessário estabelecer propostas e prioridades a serem implementadas ao 

longo dos próximos anos. 

 

É preciso, antes de qualquer coisa, superar o modelo atual voltado à doença e criar 

condições para a construção de um novo modelo voltado à defesa da vida e da saúde para 

todos. A intenção é atender cada vez melhor a doença, mas também promover a saúde. 

 

Para que isso seja possível, será necessário consolidar o Sistema Único de Saúde em 

Iguape, garantindo a saúde como direito de todos e dever do estado, com equidade, 

integralidade e controle social. 
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Os princípios de organização do SUS norteiam as estratégias a serem utilizadas 

para a consecução deste Plano. O desenvolvimento de uma política de recursos humanos 

adequada, a melhoria imediata da capacidade de gestão e um reordenamento e 

readequação administrativas são fundamentais. 

 

O fortalecimento das instâncias de controle social será decisivo para o sucesso e o 

efetivo comprometimento dos gestores, servidores da saúde e usuários. 

 

Na condição de Gestão Básica da Saúde, conforme Portaria CIB - SP nº. 8 de 02/09/2009, 

artigo 2º, o município de Iguape assumi definitivamente todas as atividades relacionadas a 

Atenção Básica, propondo, avaliando e controlando as ações, interferindo concretamente 

no processo saúde / doença. 

 

Fruto do esforço da equipe dirigente do Departamento Municipal de Saúde de Iguape 

e seus técnicos, o significado e a intenção das propostas contidas neste Plano Municipal de 

Saúde é explicitar o compromisso da Prefeitura Municipal de Iguape com a gestão racional, 

eficiente, integrada e competente do setor saúde, na promoção da cidadania, na defesa da 

vida e por saúde para todos! 

 

 

Reorganização do Sistema de Saúde 

 

Rede Básica 

 

A reorientação do modelo de gestão e de atenção à saúde, a ser desenvolvido pela 

rede básica de saúde de Iguape, certamente dependerá de todo um processo que garanta 

condições objetivas para que ocorra esta transformação. 

 

Torna-se necessário, para tanto, redefinir e garantir a implementação dos princípios 

doutrinários e de organização do SUS, a partir das unidades básicas de saúde, a porta de 

entrada do sistema de saúde local e que possam reorientar imediatamente o gerenciamento 

de cada serviço: 
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Universalização 

 

Equidade 

 

Integralidade 

 

 

Garantir acesso e atendimento eficiente, afetuoso e ágil é de fundamental importância 

para o êxito da reestruturação pretendida. Para tanto, investir no processo de 

territorialização e de organização dos serviços torna-se muito importante. Os serviços 

devem ser organizados em função dos interesses dos usuários e não dos profissionais ou 

da gerência da USF e UBS, agilizando-os e tornando afetuosa a relação serviço x clientela, 

como condição indispensável para que haja vínculo efetivo entre nossos servidores e 

usuários e para a garantia da eficácia de nossas ações. 

 

 

Resolutividade: sem o que a proposta de atenção primária torna-se desacreditada e 

submete os usuários ao seletivo e perverso processo de exclusão aos meios necessários à 

promoção da saúde, instituindo-se na prática uma “medicina pobre para pobres”. Situações 

heterogêneas exigirão respostas também diferenciadas. 

 

 

Integração: com os demais níveis de atenção à saúde (secundário e terciário), através da 

efetiva implementação de um sistema de referência e contra-referência que garanta 

resolutividade a partir da responsabilidade assumida por cada um dos equipamentos e 

equipes de saúde, nos diferentes níveis, com a vida e a saúde de cada usuário. 

 

Democratização da gestão (controle social): através da valorização e do envolvimento 

dos diferentes atores (gestores, trabalhadores da saúde, prestadores - públicos e privados 

- e usuários), abrindo uma nova perspectiva para o papel e atribuições dos Conselhos de 

Saúde. 
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Utilização de tecnologia apropriada, compatível com o conhecimento científico atual e as 

características de atenção primária. Numa rede com as características propostas, não é 

possível conceber que os clientes não tenham acesso aos meios diagnósticos e 

terapêuticos mais indicados para a resolução dos problemas de saúde mais prevalentes ou 

que sejam submetidos a longos e impiedosos deslocamentos para obtê-los, 

desnecessariamente. 

 

A lógica coletiva sobre o enfoque clínico-individual: pois um novo modelo de saúde 

deve subordinar a assistência individual à idéia de ação programática e ao enfoque de risco, 

a partir do território de abrangência de cada unidade básica de saúde. Nesta, a assistência 

médica, odontológica ou de qualquer outro profissional, aparece como meio de realização 

de objetivos definidos epidemiologicamente sobre o coletivo. Amplia-se a assistência 

médica para grupos populacionais e não mais para o tratamento de doenças específicas. 

Introduz-se, assim, um novo modelo tecnológico de trabalho em saúde, fundamentado na 

lógica epidemiológica e no enfoque de risco à saúde, integrando as atividades de promoção, 

prevenção e cura no mesmo serviço, não apenas para o indivíduo, mas para toda a 

coletividade, a partir do seu território. 

 

Acolhimento, responsabilização e consciência sanitária: garantindo-se o acesso ao 

serviço imediatamente e a todos os recursos tecnológicos necessários para defender a vida, 

instituindo uma nova relação “instituição-usuário”, humanizada e acolhedora, que garanta, 

ainda, o acesso a informação desde o ponto de vista individual até o coletivo e a equidade. 

Para tanto, é necessário que a equipe de saúde assuma a responsabilidade pela 

preservação, pela recuperação e a promoção da saúde da vida dos cidadãos que vivem ou 

trabalham em seu território de abrangência. Desta forma, é possível contribuir para elevar 

a consciência sanitária das pessoas e dos diferentes grupos que compõe a sociedade. 

 

A saúde e a vida como patrimônio público: atuando para que a saúde individual e coletiva 

seja respeitada como direito de cidadania; garantindo aos usuários acesso aos mecanismos 

institucionais e tecnológicos que defendam sua vida. 
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ATENÇÃO PRIMÁRIA 

 

A Atenção Primária de Saúde (ou cuidados primários, ou cuidados básicos de saúde) compõe-

se de algumas atividades ou ações básicas de saúde, como as que se seguem: 

 

Educação para a saúde e sobre os métodos de prevenção da doença; 

Atendimento dos problemas de alimentação, abastecimento de água e saneamento básico; 

Imunização; 

Combate às enfermidades endêmicas locais; 

Tratamento das doenças e traumatismos comuns; 

Provisão dos medicamentos essenciais. 

 

 

Essas ações básicas devem ser desenvolvidas, ainda de acordo 

com a OMS, dentro de um contexto obrigatório de: 

 

Integração ao sistema nacional de saúde; 

Estreita cooperação dos setores sociais e econômicos, 

Redistribuição dos recursos disponíveis em direção aos desassistidos, 

Eficiente organização do sistema, dos serviços e das ações básicas, secundárias e terciárias 

de saúde, em termos de suficiência e qualidade, 

Maior participação e controle pela sociedade. 

 

A Atenção ou os Cuidados Primários de Saúde constituem um conjunto integrado de 

ações básicas, articulado a um sistema de promoção e assistência integral à saúde. 

 

Diante deste panorama o Departamento Municipal de Saúde de Iguape, propõe continuar com 

ações de prevenção e promoção visando à reestruturação do sistema de saúde com 

estratégias que possam atender a demanda das comunidades, alcançando qualidade e 

credibilidade nos serviços prestados, adequando as exigências das legislações vigentes às 

necessidades do município, objetivando a melhora significativa nos indicadores de saúde. 
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AÇÕES A SEREM REALIZADAS NO QUADRIÊNIO 2022 A 2025

  

VIGILÂNCIA EM SAÚDE (VIGILÂNCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLÓGICA) 

 

 

Objetivos Específicos 

 

 

Estratégias para atingir os objetivos 

Melhorar   a   cobertura   da vigilância 

sanitária   nos estabelecimentos do Município 

 

Realização periódica de visitas de 

vigilância Sanitária aos locais de 

produção, transporte e comercialização 

de alimentos; 

Locais de produção, distribuição, 

comercialização de medicamentos, 

produtos de interesse para a saúde.  
 

Conscientização da população sobre a 

atuação da vigilância sanitária. 

Informação aos comerciantes sobre as 

leis vigentes da vigilância sanitária  

Ações de vigilância da qualidade da 

água para consumo humano, com 

finalidade de averiguar a potabilidade 

da água.  

Capacitação dos ACS para as ações 

básicas de vigilância sanitária e controle 

de vetores para realização de visitas 

domiciliares, visando conter o foco do 

Aedes aegypti. 

Realizar campanhas e palestras de 

combate a dengue em parceria com a 

SUCEN Registro e São Vicente. 

Orientações gerais para prevenção de 

acidente com escorpião no domicilio e 

peridomicílio. 

Vigilância entomológica da Doença de 

Chagas, ações e procedimentos após 

captura do inseto e envio dos mesmos 

ao laboratório de referência da região, 

responsável pela identificação e exame 

de vetores, neste caso os triatomíneos. 
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Realizar a campanha de controle do 

Caramujo Africano. 

Campanha de vacinação contra a 

Raiva animal, em parceria com as 

equipes de ESF e PACS  
 

Capacitar a Equipe Técnica, para 

aprimorar o conhecimento e 

consequentemente melhorar as 

ações executadas no município. 
 

Realização de cursos de boas praticas e 

de manipulação de alimentos 

Controle de vetores transmissores de 

doenças como esquistossomose, 

meningite dengue, leptospirose, febre 

maculosa, leishmaniose entre outras 

Aquisição de matérias educativos, e 

divulgação 

Realização de reuniões periódicas 

intersetoriais 
 

Controlar e prevenir doenças 

infecciosas, transmissíveis 

(Tuberculose, AIDS, Hanseniase, 

leishmaniose, hep. B e C, Influenza, 

Covid-19, etc...) 

Fortalecimento de campanhas de 

imunização, ações e estratégias para 

garantir a vacinação de forma rápida e 

segura. 

Elaborar planos de vacinação, com 

intuito de completar a caderneta de 

vacinação de crianças, adolescentes, 

adultos e idosos. 

Educação em saúde sobre protocolos e 

formas de prevenção. 

Busca ativa de pessoas sintomáticas e 

monitoramentos, realizados pelos ACS´s. 

Tratamento Supervisionado 

disponibilizando medicamentos e 

exames. 

Viabilizar transporte para pacientes em 

tratamento fora das áreas de 

abrangência da Estratégia Saúde da 

Família. 
  

Otimização  do  Serviço  de  Vigilância 

Epidemiológica. 

Integrar   o   serviço   de   vigilância   sanitária   

e epidemiológica.  

Notificar  todos  os  casos  de  Doença  de  

Notificação Compulsória no SINAN. 
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Campanha de Busca Ativa de casos de 

Tuberculose, e treinamento dos ACS do ESF 

para detecção de casos, e tratamento 

supervisionado.  

Campanha de Busca Ativa de casos de 

Leishmaniose, e treinamento dos ACS do 

ESF para detecção de casos.  

Campanha de Busca Ativa de casos de 
Hanseníase e Capacitação dos ACS e ESF 

na observação de Notificar todas as 

doenças de notificação compulsória no 

SINAN, e ampliação das estratégias de 

monitorização dos agravos de relevância 

para a saúde pública, de forma 

articulada com as unidades de ESF´s. 
. 

  

 

SAÚDE BUCAL 

Objetivos Específicos Estratégias para atingir os objetivos 

 

Ampliação da cobertura de ESB 

 

Contratação de equipes para a Zona Rural 

 

 

Reduzir a incidência de cáries e os focos de 

infecção bucal. 

 

 

 

 

 

 

 

Realização de palestras juntamente com as 

equipes da Estratégia Saúde da Família, 

escolas e instituições de apoio as crianças. 

 

Realização de palestras juntamente com as 

equipes da Estratégia Saúde da Família, 

escolas e instituições de apoio as crianças. 
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Conscientizar a população da importância da 

saúde bucal gerando mudanças nos hábitos 

de higiene. 

 

 

 

Ações executadas em Saúde Bucal  

 

 

Educação em Saúde Bucal; Atendimento 

odontológico preventivo; 

 

Consulta odontológica e realização de 

procedimentos básicos; 

 

 

Garantir a implementação do “Programa de 

Ações Coletivas em Saúde Bucal” em todas 

as unidades de ensino do município (rede 

municipal, estadual e privada: creches, pré-

escolas e 1º grau; 

 

Capacitar os profissionais cirurgiões-

dentistas para implantarem estes programas 

nas escolas da sua área de abrangência; 

 

Capacitar pessoal auxiliar; 

 

Implementar o Sistema Municipal de 

Vigilância da Fluoretação de Águas de 

Abastecimento Público 

 

Reestruturar a assistência odontológica, 

redefinindo as referências e atribuições em 

relação a: 

 

Emergências/urgências; 

 

    Atenção as queixas odontológicas 

nas ESF; 
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    Atenção especializada em 

odontologia; 

 

Ampliar o conhecimento da realidade, avaliar 

o impacto e subsidiar o planejamento das 

ações específicas através da realização de 

“Levantamentos Epidemiológicos em Saúde 

Bucal”; 

 

Previne Brasil 

 

Melhorar os indicadores treinando todos os 

profissionais da área com o sistema. 

 

 

SAÚDE DA CRIANÇA E ADOLESCENTE 

 

Objetivos Específicos Estratégias para atingir os objetivos 

Implantação dos Serviços de Tele consulta e 

presencial para Pediatria 

 

 

Contratação de Serviço Especializado 

em atendimento por Tele Consulta 

 

Contratação de Profissional para 

atendimento presencial  

Aumentar   a   cobertura   vacinal   no 

município 

Busca ativa das crianças faltosas 

através dos Agentes Comunitários de 

Saúde.  

Campanhas de divulgação da 

vacinação.  

Realização das Campanhas de 

vacinação.  

Educação em saúde. 
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Combater as parasitoses 

Disponibilização de exames 

parasitológicos.  

Disponibilização   e   facilitação   ao   

acesso   de vermífugos. 

Controlar  doenças diarréicas, IRA  e asmas. 

Através   de   educação   em   saúde, 

imunização especifica.  

Disponibilização de TRO. 

Acompanhamento do Programa Saúde da 

Criança 

Intensificação das ações para 

acompanhamento do Programa 

SISVAN/BOLSA Família, da 

Imunização de crianças e 

adolescentes, visando atingir as metas 

propostas. 

 

Palestras nas Escolas Municipais e 

Estaduais, visando orientas as crianças 

e adolescentes nos seguintes temas: 

educação sexual e educação em saúde 

geral.  

 

Realização  sistemática  de  consulta  

médica  e  de enfermagem 

Atendimento   integral   a   saúde   do 

adolescente, 

Capacitar os profissionais dos serviços 

de saúde e demais áreas que 

trabalham com adolescentes e 

promover discussões das questões 

emergentes e relevantes relacionadas 

à adolescência;  

Atuar nos riscos biopsicossociais com 

acolhimento e resolutividade;  

Promover   ações   educativas   e   

propiciar, ao adolescente, 
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conhecimento    e    mudanças    de 

comportamento   em   relação   à   sua   

saúde   e desenvolvimento 

biopsicossocial.  

Promover   grupos   em   parceria   com   

outros departamentos visando 

esclarecimentos quanto à gravidez 

precoce e DST’s; 

Realização  sistemática  de  consulta  

médica  e  de enfermagem; 

 

 

DIABETES MELITTUS E HIPERTENSÃO ARTERIAL 

 

 

Objetivos Específicos Estratégias para atingir os objetivos 

  

Reduzir  internações  e  mortalidade  

por complicações de HAS e Diabetes 

Mellitus 

Realização de grupos com pacientes para 

orientações e acompanhamento de HAS e DIA; 

Controle de HAS e DIA pelas equipes de 

Saúde da Família consultas médica e de 

enfermagem;  

Entrega de medicamentos mensalmente pelas 

equipes de Saúde da Família na Zona Rural;  

Visita Domiciliar realizada pelos ACS e outros 

profissionais da ESF, para busca ativa ou 

acompanhamento da HAS e DIA;  

Realização de exames laboratoriais 

periodicamente para acompanhamento da 

HAS e DIA;  

Promover grupos de atividades Físicas 

 

mailto:saude@iguape.sp.gov.br


PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAPE 
- ESTÂNCIA BALNEÁRIA - 

Departamento Municipal de Saúde 
 

Rua dos Estudantes,  nº. 40 – Iguape – CEP 11920-000 – Fone (13) 3848-6800 – e-mail: saude@iguape.sp.gov.br 

 

 

SAÚDE DA MULHER 

 

Objetivos Estratégias para atingir os objetivos 

Controlar o câncer de colo de útero e 

de mama. 

Disponibilização de ambiente adequado para 

coleta de exames citopatológicos. 

Aquisição de material para coleta de 

papanicolaou para o ESF.  

Busca   ativa   de   mulheres   para   realização   

de papanicolaou através dos ACS’s.  

Realização de campanha de papanicolaou.  

Realização sistemática de consulta médica e 

de enfermagem.  

Contratação  do  profissional  médico  para  

realização do SISCAN, para exames 

complementares (colposcopia e biopsia) 

Disponibilizar pré-natal adequado 

Disponibilização de sulfato ferroso, ácido fólico 

e polivitamínicos para gestantes através das 

medicações padronizadas.  

Facilitação do acesso aos exames de pré-natal 

retomando a coleta de exames na área rural.  

Facilitação de acesso as gestantes de alto risco 

para consultas de pré-natal. (HRLB).  

Busca ativa de gestantes no primeiro trimestre 

de gestação através dos ACS’s. 

Aquisição de Testes Rápidos. 

Acompanhamento   das   gestantes   e   

puérperas inscritas no SISPRENATAL;  

Ações  educativas  na  Prevenção  do  Ca  de  

colo  de útero e de mama, incentivando todas 

as mulheres beneficiárias do Programa Bolsa 
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Família, a realizar o exame preventivo, 

permitindo aumentar o número de exames 

realizados. 

Investigação  das  Mortes  Maternas  e 

Infantil 

Investigação dos óbitos em mulheres em idade 

fértil;  

Investigação dos óbitos infantis. 

 

SAÚDE DO HOMEM 

  

Objetivos  Estratégias para atingir os objetivos 

Melhorar a   qualidade   de   vida   do 

Homem. 
 

Capacitação e treinamento de profissionais de 

saúde para inserção dos cuidados a saúde do 

homem na atenção primária; 

Promover ações educativas para incentivar os 

homens a procurar os serviços de saúde; 

Aumentar o número de vasectomias, 

ultrassonografia de próstata e de cirurgias para 

doenças do trato genital masculino junto com o 

Colegiado e em parceria com as referências 

regional; Incentivar e organizar grupos de 

terapias. 

Realização  sistemática  de  consulta  médica  e  

de enfermagem. 

SAÚDE DO IDOSO  

   

Objetivos  Estratégias para atingir os objetivos 

Melhorar  a  qualidade  de  vida  da  3ª 

idade  

Incentivo e organização de grupos de terapias. 

Realização da Campanha de Vacinação de 

Influenza, atingindo as metas propostas, e ao 

mesmo tempo realizar busca ativa de Câncer 

Bucal entre os mesmos; 
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Efetivar a priorização do atendimento ao idoso 

em todos os setores da Unidade Básica de 

Saúde Realização sistemática de consulta 

médica e de enfermagem.  

Disponibilização   dos   profissionais:   

Fisioterapeuta, Médico e Enfermeira para 

acompanhamento mensal no Lar de 

Permanência dos Idosos. 

 

 

 

SAÚDE MENTAL 

 

 Objetivos Estratégias para atingir os objetivos  

 

Melhorar a qualidade da saúde 

mental no município. 

Fornecimento ininterrupto de medicação; 

Realizar ações educativas junto aos Programas 

Sociais 

Bolsa Família e Renda Cidadã visando detectar 

problemas de Saúde Mental e encaminhar 

casos para tratamento precoce;  

Fortalecer  no  município  as  ações  do  Centro  

de Atenção Psicossocial – nível I – CAPS I e 

manter o funcionamento da Residência 

Terapêutica.  
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AÇÕES DE SAÚDE COLETIVA. 

 

Objetivos Específicos Estratégias para atingir os objetivos 

Intensificar e aperfeiçoar todas as ações de  

Saúde  em  todos  os  Programas  de 

Atenção Básica do município. 

Intensificar campanhas e ações 

educativas de Saúde, inclusive fora 

do calendário do Ministério da Saúde 

Criação de protocolos de condutas 

dos profissionais e normatização  dos  

serviços  prestados  pela  Atenção 

Básica 

 

RECURSOS HUMANOS 

 

Objetivos Específicos Estratégias para atingir os objetivos 

Fornecer um atendimento humanizado e de 

qualidade aos clientes SUS dependentes. 

Capacitação dos profissionais de 

Saúde, conforme necessidade 

especifica.  

Ampliação e Contratação de Agentes 

Comunitários para atender as micro 

áreas descobertas; 

Aumentar a cobertura de atendimento do 

Programa Saúde da Família. 

Criar  cargos  inexistentes  no  

quadro  funcional  para melhor 

atender a demanda do setor saúde; 

Reestruturar o quadro de funcionários da 

Prefeitura Municipal no que diz respeito ao 

Departamento de Saúde 

Ampliar o número de cargos tanto 

para a Estratégia Saúde  da  Família  

quanto  para  a  Unidade  Básica  de 

Saúde, dando maior cobertura da 

atenção básica aos munícipes. 

Capacitar e atualizar os profissionais Promover capacitação dos 

profissionais em parceria com o 

Departamento Regional de Saúde – 
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DRS XII – Registro, instituições    de    

ensino    técnico    ou universitário;  

Incentivar, apoiar e investir nos 

profissionais para participação em 

congressos, reuniões, cursos de 

capacitação e/ou atualizações. 

Implementação   de   um   Sistema   

de   Educação Continuada 

envolvendo o conjunto dos 

trabalhadores. 

 

MANUTENÇÃO 

 

Objetivos Específicos Estratégias para atingir os objetivos 

Manter os serviços básicos de atendimento 

e os Programas de Saúde. 

Transporte  adequado  de  pacientes  e 

profissionais. 

Aperfeiçoar a aquisição de materiais 

e equipamentos criando sistemas de 

controle e gastos;  

Aquisição de material hospitalar e de 

enfermagem; 

Aquisição de medicamentos, material 

odontológico;  

Aquisição de Veículos;  

Racionalizar   materiais   –   

enfermagem, escritório, 

medicamentos entre outros;  

Padronização de Medicamentos e 

Insumos 

Manutenção dos prédios, veículos e 

equipamentos. 

 

CONTROLE DE QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE 

 

Objetivos Específicos Estratégias para atingir os objetivos 
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Avaliação  e  controle  da  qualidade  dos 

serviços  de  saúde  públicos  e  privados 

prestados a população. 

Implantação da Unidade de Avaliação 

e Controle – UAC;  

Manutenção atualizada do cadastro 

de todos os prestadores de saúde no 

município, conveniados/contratados 

ou não ao SUS;  

Implantação do setor de Auditoria dos 

Serviços Municipais; 

Implantação do setor de Ouvidoria; 

 

CONTROLE SOCIAL 

 

Objetivos Específicos Estratégias para atingir os objetivos 

Fortalecer e consolidar o Controle Social Apoiar os fóruns de participação 

popular respeitando a autonomia do 

movimento popular e sindical;  

Realizar a revisão e adequação da 

legislação em vigor que trata do 

controle social no âmbito do 

município; 

Realizar   cursos   de   capacitação   

destinados   aos membros do 

Conselho Municipal de Saúde;  

Estimular e garantir a participação dos 

conselheiros na Plenária Estadual de 

Saúde e em eventos como 

congressos, fóruns, seminários, 

encontros, etc., relacionados às 

atividades do Conselho; Buscar a 

divulgação das atividades do 

Conselho através da imprensa ou de 

veículo próprio;  
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Garantir a participação do Conselho 

Municipal de Saúde nas discussões 

do orçamento participativo e participar 

ativamente do processo de discussão 

e elaboração do Orçamento 

Municipal. 

Implantar os Conselhos Locais de 

Saúde nas USF  

Realizar   Conferência   Municipal   de   

Saúde   para apreciação do 

Diagnóstico Situacional e do conjunto 

de diretrizes propostas pela DMS para 

os próximos quatro anos. 

 

 

INTERSETORIALIDADE E MEIO AMBIENTE 

 

 

Objetivos Específicos Estratégias para atingir os objetivos 

Melhoria   da   qualidade   de   vida da 

população   e   preservação   do meio 

ambiente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Implementar programas de integração 

do Homem com o seu Meio Ambiente 

com uma perspectiva de melhoria de 

qualidade de vida;  

Realizar ações integradas visando à 

racionalidade dos recursos 

disponíveis para o município gerindo-

os de forma eficaz;  

Organização de um sistema que 

integre os diversos meios e 

secretarias para conseguirmos junto 

às populações e comunidades ações 

integradas visando à implementação 

da saúde da população 
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PRÉDIOS / EDIFICAÇÕES 

 

Objetivos Específicos Estratégias para atingir os objetivos 

 

Adequar os prédios conforme Resolução 

RDC 50 

  

 

Atender a Resolução ora vigente em todos 

os CNES existentes com LTA, AVCB entre 

outros. 

 

 

Estruturar a UMI – Unidade Mista 

 

 

Em fase final do desenvolvimento de projeto 

para atender a resolução e necessidade dos 

serviços para os próximos 20 anos, 

contemplando: 

   PA 

   Infraestrutura 

   Especialidades 

   Farmácia Municipal 

   Agendamento 

   Almoxarifado 

   Departamento de Saúde    
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