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Considerando que, segundo o diagnóstico, a situ~ção de saÚde do
'

municÍpio de Ubatuba não ' satisfatória e que a área em

estudo

está em desenvolvimento, definiu-se como prioridade a implantação de prcgr~as básicos preconizados pela Organização Mundial
de SaÚde para regiÕes similares. Por estarem ligados a quase t.2_
dos os aspectos da saÚde pÚblica o programa da Atenção Materna
foi o primeiro a ser elaborado.

SUMMARY

Having studied the health situation oE the municipality of Ubatuba, it is generally throught unsatisfactory, also because the
area itself is in the process of development we consider that
the priority is the implantation of the basci health programmes
recognised by World Health Organization for similar regions.

B~

cause mother and child care touches on all aspects of the health
of the community our first programme to be elaborated is Attention
on Mothercare.

Meus sinceros agradecimentos:

- a'

.

,..

or~entaçao

generosa e

.

cont~nua

. Dra Ernest1ne
.
.
da enfer.me1ra

Mauren Bastian, Professor Assistente Doutor do Departamento
de Prática de SaÚde PÚblica da Faculdade de SaÚde PÚblica USP.
- ao conselho da enfermeira Dra Nilce Piva Adami, Professor Assistente Doutor do Departamento de Prática de SaÚde PÚblica

..

da Faculdade de SaÚde PÚblica USP •
- ao Dr Cyro Ciari Junior, Professor Adjunto, Chefe do Departamento de Prática Médica em SaÚde PÚblica da Faculdade de SaÚde
PÚblica USP.
ao Dr Arnaldo Augusto Franco de Siqueira, Professor Assistente
da Faculdade de SaÚde PÚblica USP~
•
- ao Dr Antonio. Celso Escada,
Profe;sor Titular
da Medicina
'
.
ventiva da Faculdade de Medicina de Taubaté.

Pre~

-ao Dr Juscelino Mendes de Almeica Neto, Médico Chefe do Centro
de SaÚde de Ubatuba e A equipe r. ul tiprofissional do munic!pio
de.Ubatuba.

ÍNDICE

I •

INTRODUÇÃO

1

2 • OBJETIVOS

4

3 •

PROCEDIMENTOS PARA O DIAGN6STICO DA SITUAÇÃO DA SA"ÓDE

4

3.1. Fontes de dados

4

3.1.1~

Levantamentos

4

3.1.1.1. Situação hi~tórico-geográfica

4

3.1.1.2. Aspectos sÓcio-econÔmicos e educa

cionais

8

3.1.1.3. Saneamento básico

12

3.1.1.4. Administração-sanitária

15
32

3.1.2. Carta sanitária

4 •

3.2. Análise dos dados obtidos

37

ELABORAÇÃO DO PROGRAHA DA ATENÇÃO IviATE RNA

42

4.1. Objetivos

43

4.2. Atividades

43

4.3. Estimativas de atividades previ;tas a curto
médio prazo - 1975 - 1979

e

47

4.4. Metas e normas a curto prazo - 1972

48

4.5. Recursos humanos

50

4.6. InstalaçÕes

51

4. 7. Avaliação geral do Progrê.'1\a de S lÚde Haterna

51

5 • REFER~NCIAS BIBLIOGRÁFICAS
ANEXOS

52

I.

INTRODUçÃO
Para alcançar as candt~es aeccsslrias ~ correto desenvolvimento

do indiVÍduo e da sociedadQ devemos considerar o elencO das necessidades
humanas básicas, cujo atend~to e sat1stação ade~ados são essenciais ~
'

promoÇão da saÚde e do bem-estar. geral. In-6meras são as necessidades
•

do
•

N

ser humano, algumas ainda mal detinidas 1 outras em processo de def1n1çao
mas

é preciso·explicar as mais bSsicas e evidentes, verificadas a·partir

da observação do pr6prio comportamento do homem. Est&s necessidades básieas reterem-se à reprodução, l nutrição,. ao abrigo, à motilidad.e, A prod~
ção, ao lazer, à convivência e

1 proteção. No entanto seu atendimento não

decorre automaticamente, isto ~. depende de um processo dinâmico, onde
aprendizagem desempenha um. papel constante, ao

lo~go

a

da vida.

Os agravos A sa~de de uma população não podem ser unicamente atr!
bu!dos às defic:i.encias dos serviços de sa~de. Entretanto o ..fato de existi:,
rem fatores que interferem sobre os n!veis de saúde de uma comunidade não
isenta os profissionais da saúde de.contribuirem com o máximo de

rendime~

to de seus recursos para que outros setores de atividade alcancem

pleno

desenvolvimento,
Entre os ..fatores que liJÍrl.tam as atividades da setor saÚde do Muni
· c1pio de Ubatuba destacamos alguns que são comuns a outros locais do lit.!?,
ral paulista e do pais.
A ausência de participação da comUnidade no desenvolvimento

de

programas de saÚde, deve-se ao desinteresse por parte das elites locais
que, tendo condiçÕes de pagar os serviços de saúde, atribuem ao Estado

a

assistência aos menos favorecidos, aguardando uma solução paternalista
por parte das instituiçÕes governamentais.
Outras caracter!sticas são os nÚcleos populacionais isolados

nas

praias, onde o acesso ~ séde do Munic!pio está relacionado com as condi çÕes atmosféricas e transporte adequado.
Finalmente as condiçÕes culturais associadas à subnonnalidade men
tal constitui sério obstáculo a procura de assistência médico-sanitárià.
Renda per-capita baixa, é outro ..fator limitante de influência decisiva nesta região onde prevalece o sub-emprego, caracterizado pela tr~
formação do pescador, pequeno proprietário em "caseiro" ou lavrador con.fi
nado as baixadas pr6ximas a Serra do Mar.
.

w

Suas posses de terras nas pra1as sao avidamente disputadas por
~

•

N

•

~

presar1os nao mu1to preocupados com problemas sociais. e que por vezes blo
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queiam o acesso dos

ex-propriet~ic;>s ~

tiam para o mar -em busca do

s~tento

suas antigas posses de onde par-

para os seus dependentes. Substitui

-se a condição de pobreza pela de miséria ou êxodo para as zonas suburb~
1t
A
•
nas do MunicJ.pio
onde mal se mantem
a' custa de .pequenos expedJ.entes
•

Os recursos dispon!veis para obras de saneamento estão muito

a

quém das necessidades reais e são.aplicadas quase que totalmente na séde
do MunicÍpio onde as condiçÕes não são das melhores, .conf'onne veremos -~
diante no levantamento feito por nós em Ubatuba.
A falta de integração nos problemas de saÚde 'é institucional, e~
tando dicotomizados nas várias áreas. Ao_Estado cabe a assistência sanitária através óc um centro de saúde tipo IV e um sub-posto onde os

esfo~

ços isolados de seus funcionários são incapazes de atender a todas

as

necessidades do Município.
Ao governo federal cabe a Assistência M~dico-Ambulatorial atra vês do Minist~rio da Previdência, e Hospitalar através de convênios

com

as Santas Casas locais.
O MunicÍpio que, com suas dificuldades vem desenvolvendo ativid~
-des através de sua Secretaria de Promoção Social, onde há um Serviço. de
SaÚde PÚblica que procura integrar-se às in$tituiçÕes locais de Assistê~
cia e ao Estado. Cabe ainda uma referência a implantação do CIAM - Cen tro de Integração de Atividades Médicas cuj~ objetivo é prestar ~ssistê~
cia médico-sanitária aos segurados do INPS, atuando no centro de saÚde
local no seu perÍodo ocioso.
O MunicÍpio atua ainda

atrav~s

de subpostos em alguns bairros

mais populosos, bem como a "AZEL", organização benéfica assistencial. En
tretanto não há coo~enação de esforços, embora alguns profissionais
. ....
tuem em mais de uma organJ.zaçao.

a

Finalmente, a única organização Hospitalar do Munic!pio vem servindo de retaguarda a todas estas atividades, sobrevivendo às custas das
modestas subvençÕes municipais e estaduais, bem como de convênios com

a

Previdência Social.
Em linhas gerais, os recursos institucionais de;tinados à saúde
não são aplicados de· forma racional ou obedecendo a algum crit'ério

de

prioridade em certas áreas são distribuidos ao sabor da conVéniência de
grupos influentes representados por elites da classe médica.

-

O fato de que a medicina curativa pode controlar

em.

parte a dura

çao de uma doença, e consequentemente seus custos sociais, faz com

que
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haja grande pressão para seu desenvolvimen.to, superando a p:ressão exerci
da no sentido de aplicação de recursos em medidas preventivas que possam
promover a saÚde e prevenir as doença5,
dest~

No que se refere ao estudo a que nos propusemos cumpre-nos

car que a população infantil de O a 14 anos e a de mulheres em idade fé~
til de 15 a 49 anos constituem 69% da população do Brasil, 64% em Ubatu·ba (ver Anexo l + 2) o que por si s~ estabelece um critério de prioridade.

A gravid~z implica em riscos pelas alteraçÕes f!sicas e psicose,..

nao

ciais que provoca, expondo portanto mães e filhos na medida em que

haja utilização dos serviços médicos orientados para a saÚde materno-infantil.
Diante disso não podemos~ em âmbito MUnicipal, deixar os problemas da área Materno-Infantil por conta da iniciativa particular, não

s5

pela demanda a ser satisfeita. mas também pelas condiçÕes particulares
da região. A magnitude do problema não implica, para efeito de aplicação
eficiente de. um programa de "SaÚde Materna e Infantil", em separar

as

l

atividades dessa ~rea dos demais serviços, mas sim integrá-los a um conjunto de medidas gerais em benefÍcio de toda a comunidade.
A fam!lia constituindo a unidade básica da sociedade,

éa

comu~

dade por excelência, mas incapaz de satisfazer a todas suas necessidades,
devendo receber da sociedade apoio em primeiro plano e subsidiariamente
da estrutura do Estado. Os agravos à saÚde não constituem processos

loc~

is, da! a necessidade de integração regional para efeito de planificação
das atividades da área materno-infantil. ·
A metodologia geral é um procedimento orientado para o conheci mento de problemáticas fundamentalmente em função de açÕes de mudança. O
método geral é concebido como um sistema para compreender

um

fenômeno

através de um mecanismo de análises e s!nteses e tem razão de ser quando
o fenÔmeno representa uma totalidade de fatos verdadeiramente infinita ,
isto é, quando se trata de uma realidade complexa, composta portanto, de
I

uma variedade infinita de realidades parciais .•
Pelo método geral pretendi decompor uma realidade complexa
suas partes componentes heterogêneas para, facilitando e consolidando

em

o

conhecimento de todas elas, inferir conclusÕes sobre essa realidade como
um todo.
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As etapas,

eJil

termos gerais. consistem em: (S)

- Levantamentos sob~ a •i~ão hist~rieo geogr1fica da ~a.
- Conhecimentos sobre aspectos soe1o-econômicos e educacionais.
- Estudo da carta Sanit~1a.
- Análise dos dados obtidos.
- Elaboração do programa.
A execução das açÕes propostas e a avaliação do seu e.f'eito jus tim~

ficam a necessidade de nôvo estudo pois, alterados os fatores causais,

dificam-se as manifestaçÕes de efeito e consequentemente as caracter!sticas da realidade.
2.

OBJETIVOS
OBJETIVO GERAL
Elaborar um programa de atenção materna para o munic!pio de Uba~
ba.
OIDETIVOS ESPECÍFICOS
Reunir dados existentes referentes l situação da saÚde do munic!-pio de Ubatuba •.
Chegar a um diagn6stico referente A situação encontrada,
Oferecer um programa a curto e a m~dio prazo de atenção mater.na.
:1\1

PROCEDIMENTOS PARA O DIAGN0S.TICO DA SITUAÇÃO DA SAÓDE '
3.1. Fontes de dados
3.1.1. Levantamento:

*

3.1.1.1. Situação histórico-geográfica

A palavra Ubatuba parece ter-se ariginado
duas palavras indÍgenas:

Ub~ =

de

-

canoa e Tuba= muitas (lugar de muitas ca
.

noas).

O municÍpio se originou de um aldeamento ind!g~

-

na do grupo TAMOIO, Iperoig·. Os primeiros europeus a estar em Ubatuba (en
"

tão Iperoig), foram HanS Staden, (1554), Anchieta e NÓbrega (1562). Estes

dois assinaram a "Paz de Iperoig" com os tamoios. Por volta de 1600 estabeleceram-se os primeiros europeus

~

Ubatuba, recebendo sesmarias da do-

natária da Capitania de são Vicente, CONDESSA DE VIMIEIRO. Um deles, Jordão Homem da Costa, construiu uma capela sob a invocação da "Santa Cruz
do Salvador" e algumas casas. Por esse feito

~

considerado o .fundador de.!!

batuba.

*

Relatório da situação geral do municÍpio de Ubatuba.
equipe rnultiprofissional do municÍpio. 1974).

(Elaborado pela
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A dt:lta da lundaç~ foi tomada de quando o al-·

deamento formado com os que ~~~~ àS sesfuarias foi elevado ~ categ~
ria de vila por Salvador Correa de $1 e Berté'Vides 1 a 28 de Outubro

de

1637.
A

"la
V1

r;, i
.o
e l evad a a

.

J •
mun1c~p~o

por 1 e~.

.

proV1~

cial de 13 de Março de 1855.

O munic!pio teve um desenvolvimento 1ento
vagaroao no transcorrer dos séculos XVII,XVIII e

~IX.

No .fin't deste

e

~lt!

mo (1870) por causa da guerra Franco.Prussiana, dezenas de franceses
transEeriram-se, com seus cabedais, para Ubatuba 1 onde compraram gran des extensões de terra, organizaram .fazendas, construíram o porto,

a

alfândega, olarias e um caminho atrav~s da Serra do Mar para comunicar.
Ubatuba com o vale do Para!ba do Sul. Por esse caminho, subiam as máqu!
nas e riquezas desembarcadas no porto de Ubatuba e desciam os carrega ca.f~

mentos de

para os navios que daqui zarpavam para a Europa.
Foi a ~poca do apogeu do munic1pio. Todo esse

progresso durou até a d~cada de 1910 a 1920. Nessa d~cada com a const~
ção do porto de Santos, da estrada de .ferro Santos-Jundia!, com o desl~
camento do

c~

para.o planalto Central Paulista e com o malogro da es-

trada de terro de Ubatuba a Taubat~, a economia .do munic!pio entrou em
decadência. Ubatuba ficou totalmente marginal~zada de 1920 a 1950 1 tendo dimiuuido a população, do que decorreu o alastramento da ignorância
e do analfabetismo.
Com a construção das estradas para Taubat~ ·e
Caraguatatuba, Ubatuba começou a ser descoberta, isto
pelos

•

tur~stas.

>

Com esses
•

'

..

me~os

de
•

*""*
cornun~caçao
•

ê,

redescoberta

o ressurgimento .foi fei-

to.
Verdadeiro surto de progresso iniciou-se

em

1966 quando foi conclu!do o asfaltamento da estrada Caraguatatuba - Ub~
f

tuba. Agora, um futuro cheio de esperanças se oferece ao

•

..

•

mun1c~p~o,

com

a construção da estrada Rio-Santos, o asfaltamento da Taubat~Ubatuba e
a instalação da Escola Naval.
Mas esse futuro terá de ser constru!do com o
esforço de todos.
são muitos os recursos que ainda faltam ao

m~

nic!pio. Entre eles um dos mais importantes ~ a rede de esgotos tanto
na sede do munic!pio como em todas as praias~ A ·grande procura de terras
que atualmente existe em Ubatuba, e os investimentos de grandes capita-
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listas podem abrir novas

p~t1va.s,

po4Gn4o também ·eontr!bU!r para a

marginalização do ca1ç~
Aspectos F!sicos

o muni.cl.pio da Est3nc:1& salneb!a <!e Ubatuba & tomado

1'~ terras

situadas em área "tropical mar!tima11 •
Comp~e com Caraguatatuba• ·Ilhabela e são Sebastião, a micro-reg!,

-ao denpmwada
.
Costa Norte Paulista. Os 748

)A2

•-de <U"ea

._, al
mt.ml.~W.~.P

estao

situados entre os munid.pios det
Ao Sul - Caraguatatuba;
Ao Oeste- Natividade da Serra·e são Luiz ~e Paraitingai
Ao Norte - CUnha e Parati (RJ');
Ao Leste - O Oceano Atl!ntico.
A sede municipal está situada a 3 (tr~s) metros sobre o n!vel
mU'a Sua

do

situação geográfica é determinada pelas seguintes coordenadas:

23~

26' 13''

452 04•

os••

latitude sul;
longitude oeste.

Dista 160 krn em linha reta da Capital do Estado e 262 krn pelas
estradas de rodagem BR-116 (Via Dutra) SP-99 e·SP-55. Comunica-se tambêrn
com o planalto, atrav~.da estrada SP-125 (Ubatuba-Taubat~). Atualmente
está em construção a BR-101 (Rio-Santos), que comunicar~ Ubatuba com

o

Rio de Janeiro (mais ou menos 270 km) estabelecendo boa comunicação com a
parte norte do munic!pio e com o litoral Central Paulista.
Relevo
A área do munic!pio apresenta um relevo muito movimentado.
Está .fonnado por uma costa grandemente recortada na qual podemos
encontrar

in~eras

•

ba!as, angras e enseadas. Separando umas das outras

'

aparecem morros de arenito ou de granito que adentram o mar tenninando em
forma de "pontas" ·ou "cabos". No .fundo das ba!as localizam-se as .famosas
praias de Ubatuba, consideradas dentre as mais belas do mundo. Partindo
do mar para o interior podemos observar urna
do oceano chegam até os cumes da Serra do

s~rie

de morros que surgindo

Mar cuja crista serve de divisa

com os munic!pios vizinhos. Esses morros estão formados por "granitos"
"gnaisses", "arenitos" e "blocos de folhearnento" de origem vulcânica.
morros mais altos oscilam entre 700 e 1.150~m. Os mais importantes são:
Corcovado, Felix, Caxambu, Frade, etc.

•
Os

• 7
PlanÍcies
Comprimidas entre ~ serra

e o mar aparecem pequenas planÍcies

de origem terciária e quaternária. O solo predominante nessas planÍcies

é o originado por terrenos s!lico-argilosos que formam uma

cam~

da de 30 a 80 em sobre a areia•
Algumas das plantcies mais importantes são:
. Picinguaba - sede do distrito de seu nome;
Ubatumirim;
Itamambuca;
Ubatuba - sede do municÍpio;
Maranduba.
Nessas plantcies é p~aticada a agricultura de subsistência e
todas elas.servem como base a pequenos aglomerados humanos.
Ilhas:

Fazem parte do municÍpio as ilhas de: Ponta Anchieta

(a mais importante), Comprida, Das Couves, Do Mar Virado, Maranduba,
Das Palmas, Das Cobras, Promirim, Dos Porcos, Redonda, Pequena,

Do

Negro, Rapada, etc.
Pontas:

Avançam sobre o mar as pontas: Grossa (a mais impo!.

tante), Aguda, Toninhas, Jamanta, Camburi, Arpoador, etc.
Baias:

Algumas das mais lindas baias são: Ubatuba, Ubatumi-

rim, Picinguaba, Flamengo, Fortaleza, Mar Virado, etc.
Praias :

No fundo das angras, baias e enseadas localizam-se

praias de rara beleza. O municÍpio possui 73 (setenta e três) praias,
sendo que algumas das mais importantes são: Cruzeiro ou Iperoig, Ten~rio,

Toninhas, Grande, Enseada, Lázaro, Dura, Lagoinha, Maranduba,

Itamambuca, Perequê-Açu, Felix, Ubatwnirim, etc.
Hidrografia
Nascem nas·encostas da "Serra do Har" de onde se precipitam '
em forma de "corredeiras" e "cachoeiras" até atingir as planÍcies s~
dimentares. Nessas planícies apresentam leito de pequena profundidade e com muitos meandros. A falta de leitos adequados é a causa

das

enchentes marginais por ocasião das chuvas mais fortes. Os rios mais
importantes são: Tabatinga, Claro, Grande de Ubatuba, (este é o mais
•

importante e passa na sede do municÍpio), Iriri, Poruba 1 da Fazenda,
do Canto, Acaraú, Comprido, Maranduba, Perequê-Açu, etc.

o
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Clima
O clima de Ubatuba

~ tlpi~nte

•t:opical maritimo1

dessa caracter!stica Ubatuba possui um micro clima mui to

bem

~entro

de.fi:irl.do,

Sua situação geográfica entre o Mar e a Serra deterndnai!Í iilgtUnas ca«4
racterísticas climáticas locais. Por causa dessa situaç~o as tempera•
turas são moderadas.
Médias anuais 24§C.
Média do mês mais quente

26•c.

Média do mês mais frio l91C.
Média do dia mais quente 31RC.
Média do dia mais frio 1520.
As chuvas são abundantes. O munic!pio de Ubatuba possu! !ndices
pluviométricos muito elevados. A quantidade de chuva anual está por
volta dos 2.780 mm3 • Chove regularmente durante o ano todo. As chuvas
mais abundantes e persistentes são as da primavera (Setembro a Dezem- .
bro) sendo as mais fortes e as que ocasionam maiores problemas as

de

verão (Dezembro a Março). A umidade relativa do ar é sempre muito alta, estando quase que constantemente acima dos 80% e frequentemente
chegando a saturação.
ds ventos predominantes são os de sudeste. Ubatuba está sob . . a
influência dos ventos alÍseos do Atlântico-Sul. Âs vêzes acontecem ~
danças térmicas

~ito

rápidas em alguns vales ou morros da "Serra do

·Mar11 • O que origina ventos muito .fortes, tipo ciclone, em forma

de

"redemoinhos", que, todavia, não chegam a provocar estragos.de monta.
Vegetação
O calor e as chuvas abundantes fazem que Ubatuba possua

uma

vegetação luxuriante em toda a extensão do munic!pio. Nas partes mais .
baixas do litoral está presente o "Mangue"; nos morros e encostas

da

"Serra" predomina a floresta tropical ou Mata Atlântica; nas plan!cies e em grande parte das praias deixou de existir ~ vegetação original

.

para dar lugar à agriculturà ou à Urbanização.
3.1.1.2. Aspectos sÓcio-econÔmicos e educacionais
O fato de Ubatuba ser uma Estância Bal-

neária, origina alguns aspectos humanos de grande importância, O primeiro é o de possuir uma população fixa relativamente pequena, se co~
parada com o número de habitaçÕes, o grande número de turistas nos
fins de semana, nos feriados e nas férias.

9 •

~

A populaç~o fixa para 1974 é estimada em 17.000 habitantes. Estimamos que a
..,

j

populaçao movel nos fins de semana esteja por volta das 2.000 pessoas;

nos

Nas f~rias
de
.
).
verão - Janeiro, Fevereiro e no carnaval das 35.000 a 50.000 pessoas; numeferiados conjugados e no mês de Julho por volta das

s.ooo.

ro que tende a se ampliar.

Á população estável é muito diversificada taE
to no que se refere às origens: caiçara, nordestino,_ do Vale

do

ParaÍba,

imigrantes de diversas áreas, etc. e quanto~ cor da pele (brancos,.pretos,
amarelos, mestiços), etc. O nível social e economico compÕe-se de alguns de
classe mais privilegiada, pequeno grupo de classe média# sendo que grande
parte da população tem pequeno poder aquisitivoo O nível cultural médio

da

população é muito baixo. Em 1960 era uma das ~reas do Estado que possuia ma
ior número de analfabetos. Essa situação tem sido modificada com a construção de novos prédios escolares, implantação do MOBRAL, a assistência dada
pela Prefeitura ~ parte cultural,

.

à vinda de professores licenciados

mais

capacitados e à prbpria capacitação do professorado local cursando faculda.

N

·~

des para poder enfrentar a concorrencia e acompanhar a evoluçao dos tempos.
A população é muito heterogenea nno possuindo, ainda, o necessário senso de

comunidade. Essa falta de senso comunitário parece ser motivada pela disper
são da população pelos diversos nÚcleos populacionais do municÍpio, tais c~
mo: PicingUaba, Ubatumirim, Itamambuca, Pereque-Açu, Itagu~, Tenório, Ense~
#

da, Lazaro, Maranduba: Fortaleza, Lagoinha,·etc.
A dispersão e a falta de espÍrito comunitário
cria problemas à "Administração Municipal" e são a causa da falta de clubes
e outras agremiaçÕes esportivas, além de outrms problemas. Quanto às agenci

...

as sociais, culturais e recreativas, poucas sao as existentes, embora tenha
havido muitas iniciu.tivas, mas todas de pouca duração.
As que se afirmaram, de iniciativa particular,
foram: O Lions Clube, O Rotary Clube, o agrupamento das Bandeirantes,

e

existentes nos bairros, alguns clubes esportivos que se dedicam quase

que

exclusivamente, à prática de futebol amador~
Há ainda clubes ligados a prática do esporte
n~utico, cuja frequência nao

é da população local como o Tamoios Iate Clube

e o Ubatuba Iate Clube. Quanto a religião, a maior parte da população é catÓlica, sendo que outras pertencem a Igrejas Presbiterianas, Evangélicas
Assembléias de Deus, Testemunha de Jeová e mais recentemente Umbandista.
Ainda persistem no municÍpio as festas tradicionais do Divino EspÍrito Santo,.como aspecto de folia, procissão e quermesse. No carnaval alguns blocos tradicionu.is e a dança do boi. Há um linguajar característico da zona rural, com emprego de termos regionais

...

nao
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us3dos em outras
.., localidades. Comemorn~se nindn o nniversario da cidade e o
~i~

dn Paz de Iperoige
A cidade

é servida por hmn

~~dio.emissora

e

rede telefÔnica da COTESP.

.

.

Aspectos econÔmico~
Ul:)atuba é um munid.pio que atualmente vem enfrentnndo os problemas
decorrentes de um desenvolvimento

r~pido.

As principais fontes de rlqueza são;
l

Turismo;

2 - Pesca;
i'

...

3 - Elctraçao de itGrani to Verde";
I

4-

F~bricas de conservas de pescado e f~brlcas de àgtictrdehtes;

5 - ±há~str~a

Je construção e artesanato;

6 - Agriculturn, salientando-se a produção de banana e produtos
horti-grnnjeiros;

7 - Muitos estabelecimentos comerciais - quase que todos de pequeno
porte.
Serviços:

..

O munic!pio possui serviços b~sicos para atendimento

a

população fixa e propiciar condiçÕes no turista.
l ~ Uma agencia bancária do Banco Novo Mundo e uma Caixa EconÔmica
Estadual;
2 - Um Hospital - Santa Casa de Ubatuba com Pronto-Socorro e um

Ce~

tro de SuÚde;
3 - Prefeitura e 'câmara Municipal;
4 - Delegnciu de Pol!ciu;

5 - Forum;
6 - Coletoria Estaduul;

7 - Casa da Agricultura;
8- Rede de Âgua- s.B.S.;
9- Rede de Força e Luz- C.E.S.P.;
lO- Rede TelefÔnica- C.O.T.E.S.P.;
11 - Correios e Telégrafos;

...

12 - Aeroporto Gastao Madeira;
13 - Rádio Iperoig;
14 - Uma Biblioteca Municipal;
15 - Um Museu Hist6rico e Pedag6gico;

16 - vários templos de diversas religiÕes;
17 - Um colégio estadual, uma escola comercial municipal, três Grupos
Escolares (Ubatuba 1 Itaguá e Saco da Ribeira), quarenta escolas

isoladas~

um Centro Educacional - Sesi;

18 - Um cinema;

19 - Mais de 16 (dezesseis) Restaurantes;
20 - Mais ô~ 20 (vinte) Hot~is;
21 - Três Boates;

22 - Cincà SalÕes de Barbeiro;
23 - Três SalÕes de Beleza;
24 ~ Mais de 40 (quarenta) bares;

25 - Algumas agremiaçÕes esportivas ou de classe
PREFEITURA - Organização A~\üistrativ~
câmara Municipal - n2 de vereadores: 9 (nove)
Arrec~d~ção Municipal - 1973,1974 -C~ 7.175.700,00

Consumo de Energia El~trica - Zona urbana, 3.471 prédios
Distribuição de Propriedades Rurais - 379
Estabelecimentos Industriais - 28
Estabelecimentos Comerciais - 230
Distribuição da População e Atividades Censo de 1970:
Urbana - 9.121
Rural

- 6.130

Total

- 15.251 habitantes.

Aspectos educativos
são muito pouco significativas as agências de Educação informal

a

não ser já citada ação sobre os jovens exercidas pela parÓquia.
Quanto ~ educação sistemática, o munic!pio está servido pela rede de
escolas estaduais espalhadas pelos diversos bairros e que propiciam o ensino
de 12 grau até a 4" série. Desses estabelecimentos, os maiores e mais compl~
tos são o Grupo Escolar

11

Dr Esteves da Silva" no centro urbano e

~s grupos

escolares "Pro.f!\ Altimira Silv_a Abirached11 no bairro do Itaguâ e "ProfA Semi
ramis Prado de Oliveira" no bairro do Saco da

Ribeira~

O Único estabelecimento estadual que proporciona ensino em continua ção ou seja a partir da 5A série de 12 grau até o ensino de 22 grau de Colégio é o "Capitão Deolindo de Oliveira Santostt.
O munic!pio concorre para a educação com um estabelecimento de 22
grau, de formação profissional, ou seja, o Colégio Comercial Municipal de
Ubatuba&
De iniciativa particular, temos através da ALA - Assistência Litoral
Anchieta, cursos diversos de curta duração dirigidos, quer ~s crianças,
a adultos.

quer

No ensino de caráter supletivo dirigido a adfiTIBêfd~IrCAe adultos

existem vários postos de alfabetização do MOBRAL.

FACULDADE DE SAÚUt PÚSLICA
UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
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Ainda alguns cursos de educação supletiva mantidos pelo Estado_, quet,
no entanto.não tem car!ter pe~e e oapridas as finalidades. durante

-

certo tempo, serão remanejados p~a ou~s n~eleos.

3.1.1.3. S~ato b~sieo
á~a

Abastecimento de

potável

Generalidades: No munic{pio de

Ubatub~,

por ser muito extenso, apro-

ximadamente 100 kms de costa, ter um relevo muito acidentado e possuir

.

praia~,

74

.

o abastecimento de água

est~

bastante diversificado, cada praia com

o seu àba5tecimento prÓprio, isto ~. a sua captaçãot adução e rede,. o que vem a encarecer e

di.ficul~~·a

manutenção dos sistemas, principalmente

~peca das chuvas, A rede de ~a da cidade

na

! composta de:

Praias: Perequê-Açu 1 Cruz.eiro, It~guá, Ten6rio, e parte da Praia·
Grande.
Bairros: Horto Florestal; Marafullda, Mato Dentro, Ipiranguinha,

Umu~
~

·rama, Centro e Estufa (! servido por dois mananciais, dos
cacos no Rio Comprido e do

Perequê~çu,

na praia do mesmo

nome duas redes são inter-ligadas no cruzamento das Ruas:
Salvador Correa e Baltazar Fortes.
Adu9ão.
'

Tanto a que

v~m

N

~

da Captaçao dos Macacos como a que vem do Pereque-

Açu, são de ferro fundido classe LA de di~etro 10 polegadas (250 mil!metros), ponta e bolsa, junta elástica de .borracha. As extensÕes são de aproximadamente 8.000 metros de Captação dos Macacos e 3.000 metros do PerequêAçu.
VazÕes
As vazÕes máximas dos rios na época da estiagem são de: Rio Comprido,
65 litros por segundo e Perequê-Açu 25 litros por segundo. O aproveitamento
~til nas épocas normais

é de 40 litros por segundo, Captação dos Macacos ·e
J

20 litros por segundo Perequê-Açu.
Distribuição
~ em marcha por gravidade, cujos diâmetros das tubulaçÕes variam

de

seis a duas polegadas, os materiais são de ferro fundido classe LA, PVC ela~
H

.

.

.

#

.

se 15. A extensao dü rede atualmente e de aproximadamente 55.000 metros. De
maio de 1973 a maio de 1974, a

s.B.s.

assentou aproximadamente 15.000 metros

de rede, beneficiando diversos bairros, como Umuürama, MarafUnda, Mato Den-

-

tro, Estufa, Ten6rio e principalmen.te o bairro do Itagufi que careciam de re
.

de

#

#

de agua potavel.

!suas pluviais, res:tduais..e

CUI'SOS

dtAQJ!C!

Para resolver o probl~a de &guas pluviais, a adminis.t~ação municipal es t~ em entendimen.tos

COI1\ os

l»rgãos competentes para elaboração do pr.2,

jeto, que j~ estâ quase pronto.
Com

respeito aos cursos d'~gua dos rios, a administração municipal

tam~m j& entrou em contacto com o DNOS para o seu. estudo e retificação.

Poluição
dos rios e valas
t
-

A poluição dos rios e valas de escoamento nas praias ~

um

dos P~

blemas ~e não conta com a conscientização do pÚblico, ~e mant~ o h~bito
de jogar tudo quanto posstvel nos canais: lixos, esgotos• entulhos, etc.
Haveria necessidade de esclarecer o pdblico, atrav~s de uma campanha contra poluição dos rios e canais de drenagem de á~as pluviais e consequente
poluição das praias. Felizmente as. praias: Cruzeiro, Itaguá e Enseada supo_u
do estarem poluidas, ainda oferecem condiçÕes de balneabilidade 1 conforme

análises efetuadas pelo CETESB. Mas a fiscalização e c~panha contra a·poluição, considerada, al~m do mais• que Ubatuba possui as melhores praias do
Litoral Paulista.
Com

respeito aos esgotos sanitários, encontra-se em andamento na SB~,

projeto para solucionar o problema da cidade. Quanto·!s praias e pontos mais
distantes da cidade a administração municipal tomou providencias para que não se executem construçÕes sem fossa s~ptica, fossa negra e sumidouro dime~
sionados de acordo com as normas sanitárias inclusive caixa_de gordura,
Outra campanha ~e se taz necess~ia, diz respeito ao esclarecimento
do pÚblico mais humilde, no sentido de se construir e utilizar latrinas. com
fossa, considerando-se que muitos desconhecem o risco de sa~de que estão correndo. Os bairros mais necessitados são: Umuaramat Ipiranguinha, Mato Dentro e diversas praias.
Sistema de coleta, transporte e disposiyão final do lixo
Dentro do per!metro urbano, a coleta e o transporte do lixo são feitos pela Prefeitura Municipal.
Durante o exerc1cio de 1973, o lixo foi levado para a Fazenda MORAVEK
(Bairro do Ipiranguinha). Foram colet~dos 14~028 m3 de lixo domiciliar .no
per!odo de temporada, com emprego de 3 caminhÕes basculantes e 12 servidores.

~

A

partir de 1974 o lixo.foi levado para a Serra do Morro Pinhão

(Praia Dura - Lázaro), atualmente, a deposição ~ feita no Monte Val&rio

t

terreno de propriedade da Prefeiturà, e ~e j1 está sofrendo satu~ação.
Há para ser levado a efeito em .futuro pr~ximo 1 um plano para mudança
.
•
3
~
de locaf, para Itamambuca 1 com uma media de 9.000 m por mes.
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Em todo o municÍpio de Ubatuba foram obtidos os dados abàixo rel~
cionados, durante o.ano de 1973.
Coleta PÚblica ... .,~"~'"r; •• , ••• ,. 46,0%
Enterrado••••••••••••••••~••••

5t6%
Queimado •.•••••••••••••••••• o .. • 3, 7%
Jogado em terreno ................ 34 2 2%
OUtros........................

5,7%

Alimentação
Foi efetivado atrav&s de inqu~rito domiciliar o levantamento

do

tipo de alimentação geral da população ·e da E.requencia do consumo de:
peixe (em especial), verduras, frutas, leite, etc.(?)
Oonforme foi observado, o consumo dos alimentos pesquisados

·~

diretamente proporcional a renda da familia, o que obviamente j6. era e~
perado e 55% da população pesquisada possui a renda igual ou superior a
Cr$ 200,00,

sendo o c'onsumo alimentar desta faixa

popu~acional

insatisfi:

tório no que se refere ~ carne, peixe e verduras e razoável no que
respeito a leite

diz

e frutas.

Em Ubap!ba não existe produção de leite pois 1 ·não há condiçÕes
~
' . a' pecuarJ.a.
' '
Este a l'1.mento vem do Vale. do ParaJ.ba
'
.1:avoraveJ.s
e e' consum2;_.

do diariamente por aproximadamente 50% das fam1lias de renda mensal
perior a Cx$ 100,00.
No que se refere a verduras, o consumo, nas classes de renda
A

perior 1 predomina a frequencia de 1 a 3 vezes por
Em relação

a frutas.

-

su

su

~emana.

verificou-se que nas diferentes classes

frequencia maior do co~sumo ~

a

a di~ia.

Observado ainda que a maioria das fam1lias entrevistadas que po~
suem hortas e criação de animais dom~sticos comcst!veis, não se beneficia disso para sua pr6pria alimentação. ·
O mesmo não ocorre com as que tem pomar, verificando-se .que 70%
das mesmas,. consomem frutas diariamente.
No inqu~rito, foi ainda revelado que a horti-cultura ~ pouqu{ssi
mo desenvolvida c que a criação de animais dom~sticqs e a plantação ·de
~ores frut!fcras não são de grande importância.

O consumo de carne e peixe nas diferentes classes

~

reduzido seE

do muito baixas as percentagens. Algumas nos most'ram que a população se
utiliza sem grande significação da associação de alimentos prot,eicos
energ~ticos, e em segundo lugar dos alimentos proteicos e plásticos.

e
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Quanto aos tabus, alimentares

verificou~se

que eles exercem influen-

cias, mais notadamente, na alimentação das nutri~es do que nas das gestan..

tes conforme especificação:
Nu trizes

53%. tem tabus alimentares

.Gestantes

59% tem tabus alimentares

Os dados obtidos não foram suficientes para se fazer o diagnóstico
seguro do estadonutricional da Comunidade.
No entanto, considerando o fato realizado em pesquisa, pode-.se

.

di

zer que·o consumo qualitativoé.baixo apesar de abundância de peixe,·alimente com teor de prote1nas,

.

t preciso conscientizar a comunidade, através da educação alimentar, da importância·dos recursos de que pode lançar mão como horti-cultura, plantação de pomares e criação de animais comest!veis.
Um trabalho educativo poderia ser realizado na comunidade, visando
eliminar .. tabus. alimentares
que prejudicam a alimentação correta.
'
.

'

'

A merenda escolar necessita ser completada com prote1nas animais
H

.

.

.

t

.

de modo a compor adequadamente a nutriçao do escolar embora preocupem-se
·. atualmente com esta realidade•
3.1.1.4 •. Administração sanitflria
3.1.1.4.1. Unidade Sanit~ria -

O centro de

ADR5-2 da Coordenadoria de SaÚde da

SaÚde IV de Ubatuba é subordinado

munidade, com sede em Santos. Localiza-se~ Praça 13 de ·Maio s/nsz,· ··

C.,2

em

contrução adaptada, de propriedade da fundação da campanha Monteiro Lobato.
Dois médicos.prestam atendimento no Posto, sendo um deles respons~
vel pela Chefia.
Existem nove funcion~ios: dois médicos, uma enfermeira em tempo
parcial, uma vis i tadora, um fiscal sani t~iÓ.t três a tendentes
-

,,

'j

'

ci ·dois

ser-

ventes. Funciona das .7 ~s 13 horas, de 2!! a 6! feira, ·utendendo á toda P.2,
· pulação de Ubatuba. No per!odo da. tarde mant&n entrosamento com a CIAM P!:,
.,·

ra atendimento de segurados do INPS. Suas instalaçÕes contam com: dois
consultÓrios. uma secretaria, uma sala de arquivo~ 1 uma sala de espera,
dois l'lC, uma s,ala para apl~cação de vacinas e cura ti vos,· croquis de ~e a
construÍda em gr~fico
anexo. ..·
Equipamento existente: um~ geladeira
domêsti
.
.

-

.ca pequena,
duas .balanças." uma pedi;,trica e uma de adulto, dois divãs . de
.
exame, uma mesa ginecolÓgica, três arquivos, dois fich;,~ios,.duas rn~quinas
,·

'

:•

'

'

.. de escrever• três arm~rios de.medicamentos, quatro escrivaninhus, cinco
buncos e sete cadeiras.

O serviço de esgotos ~ privado por aaeio de fossa s~ptica sendo .que
a

ttsua.

a luz e o lixo, ooutaJa

aa

;re!e ,tblic:a.

Não h~ rotinas estabelec14as para o at=Mmento de consulta!!.
casos sus.pei tos de

tuberculose~

Jl

•

Os

...

e otltl'laS doenças transmissJ.veJ.s sao enca-

minhados para são Paulo,. 8ão Jos3 dos Campos ou Campos do Jordão, Os casos

-

mais urgentes de atendimento m6d!oo e exames de laborat6rio são encaminha
dos para a Santa Casa de Ubatuba

~

a cr! t~rio

~eo,

para as cidades

vizinhas,
Para a vacinação, não h~ Ul'lla programação sistemtttica, sendo

mais

.frequente em ~pocas. de campanhas. A d1stntuiçã.o de leite em p6 l! feita
para crianças at~ um ano, obedecendo o controie de fichas do lact~io e a
caderneta de vacinas. Os medicamentos são entregues mediante a receita

m!

dica, Não htt programação €ducat1va. e. a partieipação no controle das cond!
çÕes de saneamento do munic!pio ~ .f'ei ta segundo as necessidades mais prementes.
O Centro de SaÚde ~az um levantament~ dos nascimentos registrados

no cart6rio local, tem nomeada, uma visitadora sanitária que exerce

as

tarefas de atendente no pr6prio centro de saÚde, em virtude da .falta

de

.funcionários no mesmo e um fiscal sanit!rio. Conta com um jipe em condi çÕes regulares para o transporte de m~dicos e funcionários, no cxerc{cio
de suas .funçÕes.
Atendimento realizado em 1973
Consultas••••••••••••••••••••••• 6,868
Carteira de saÚde••••~••••••••••

360

Fichas cl!nicas••••••••••••~••••

83

Alvarás.........................

43

CUrativos •••••••••••••••••••••• , 1,473

I~eçÕes•••••••••••••••••••••••• 4.268
Vacina anti-vari6lica,,,,.......

989

Vacina Tr!plice••••••••••••••••• 1,732
Dupla••••••••~•••••••••••

169

Vacina Anti Sarampo, ••,•~•••••. ••

828

Vacina

Vacina Sabin,, ••• ,. •, e.,, • ••.• • •, 2.258
Vacina Anti Tet~nica•••••••••••• 1,845

T O TA L•••••••••••••'••••••••• 7,821
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VACINAS APLICADAS NO CENTRO DE SAOOE DO MUNICf?IO
Ubatuba -. 1969 a 1972
s
~

1969

1970

1971

1972

Vario la

596

2.851

248

943

Tr!plice

726

986

-

1.4,46

1.541

2.983

3.893

5.035

Sabin

-

Sarampo
Tétano

·..

-

-

491

118

-

leOOl

710

ATENDIHENTOS REALIZADOS NO CENT.RO D:& SA~E DE ÜBATUBA ..;. 1970 a 1973

~o

An

..

Infantil

l'r&cscolar

Escolar

Subtota1 Adultos

TOTAL

70

2.761

2.834

1.360

6.955

5.189

12.144

71

1.299

1.597

. 775

3.671

a.s8o

12.251

782

1.oo6

485

2.273

4.068

6.341

1.199

1.459

.515

3.173

3·724

6.897

-

72
73

3.1.1.4•2• Unidade Hospitalar
A Santa Casa de Miseric6rdia

da

Irmandade do Senhor dos Passos de Ubatuba, localiza-se ~ Rua Conceição

n2

135, Telefone 3.0000.·
_A Santa Casa de Ubatuba, antiga
casa colonial, fundada em 1854• que presta assistencia a toda populnç~o p~
bre de Ubatuba nas mais prcc~rias e inadequadas condiçÕes, vem nos Últimos
dois anos superando inúmeras dificuldades, transformando, reestruturando

t

aperfeiçoando todas suas atividades e infra-estruturas para suprir urna das
necessidades básicas e primordiais de nosso munic!pio: assistencia médica
e hospitalar.
RealizaçÕes
- Organizaç~o de seu corpo.cltnico com médicos especializados

no

Hospital das ClÍnicas·de-S~o Paulo •. o.nta atualmente com:
. .....
- cl~rglao geral;
- cirurgião geral e obstetra 1 pediatra e anestesista;
- oftalmologista;
- otorrinolaringologista.
- Atendimento de ernergcncia 24 horas por dia
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- Trabalho planejado segundo t&cnicas mo4~as de administração hosPitalar
- Organização de seus serviços aux11iarest arquivos. Raio X, Earmá cia,.; fisioterapia, cozinha e lavanderia
- Com

~quipamerito

doado pelo Funrural foi montada a lavanderia meca-

nizada, central·de esterilização, nova sala de cirurgia o que

tem

permitido a realização de grandes e complexas cirurgias
- Melhoria do pessoal com a contratação de: uma contadora com curso
de .Administração Hospitalar, Ull\a entermeira, wna auxiliar de en.Ee_::
magem, e realização de estl91os e ~os 'P,ara atendentes e auxili~
res de enfermagem
Os lei tos de intemação. tora~~~ .~e.ntados 4e 25 para 40 há dois
anos, e atualmente. para 70,leitos
Instalação de uma entermaria de'pediatria, contribuindo para aredução do coeficiente de mortalidade infantil do municÍpio de Uba~
ba, equiparando-o aos mais baixos Índices do litoral norte Paulista segundo levantamentos·e~tatlstices feitos pelo distrito de saúde de são Sebastião - DRS II.
Contrato de laborat6rio de análises cl!nicas com todos os equipa mentos essenciais para o atendimento
- Contribuição para melhoria de saÚde pÚblica com a realização

de

mutirÕes de saúde em v~rias escolas
- Atualização dos Estatutos e regimentos internos do corpo cl!nico ,
regulamento hospitalar e organograma
Com auxilio da Promoção·. Social da Pref'ei tura de Ubatuba foram fi~
dos sistemas de·instrução para a população a respeito das verdade!·
ras funçÕes de um hospital e do grande valor dos Institutos da Pre
vidência Social
Realização de inúmeras reformas do prédio antigo e reparo completo
da ambulância com a colaboração da Prefeitura de Ubatuba
- Atendimentos realizados nos Últimos dois anos:
~

AmbulatÓrio e Pronto Socorro:

gratuJ.tos •••••• 8.984
pagantes •••• , •• 11.951

InternaçÕes••••••••··~··•••••

gratuitos••••••
pagantes ........

1.653

Cirurgias••••••••••••••••••••

gratuitos ••••••
pagantes •••••••

83
289

Partos•••••••••••••••••••••••

gratuitos ••••••
pagantes •••••••

102
363

708
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l'l'Qjeto de novo centro cirÚrgico e obstétrico com unidade de internaçÕes, sob valiosa supervisão da Coordenadoria de Assistência
Hospitalar de são Paulo, que engloba todas as qualidades de

uma

unidade de serviço de um hospital moderno a curto e longo prazo
- GraÇas a orientação e o calor humano encontrados no Conselho Esti:

...

dual de Aux1lios e SubvençÕes e no Governo do Estado de Sao Paulo

...

liberando recursos que nos permitiu a construçao de nosso novo centro cirúrgico obst~trico com unidades de internação, poderemos
elevar, de maneira extraordinSria, nosso padrão de atendimentos
para suprir as necessidades atuais.de nosso munic!pio e das exi
gências do progresso ocasionado pela Rio-Santos.
Acreditamos ter alcançado grande evoluçãÓ em•todas as
atividades, entretanto, a pres~nça de in~eras deficiências no antigo pr~
dio onde funcionarão os serviços auxiliares, a carência de recursos econÔmicos e de pessoal t~cnico, população com os mais baixos n1veis de saÚde
de higiene e r~pido progresso turÍstico, j~ nos faz sentir rn'i.iito distante
do ideal:

11

um hospital moderno".,

- A·Prefeitura Municipal de Ubatuba vem desenvolvendo todos esforços a fim de colaborar com a Santa Casa para a solução. das suas
mais prementes carências:
• Convênio destinado à cobertura de atendimentos gr~
• tos;
tu~
• A Seção SaÚde PÚblica manterá assistente social p~
ra atender a população pobre do munic!pio;
• Ambulância: a ser comprada pela Prefeitura;
• Doação de terreno onde funcionam as antigas instalaçÕes da Santa Casa, o que permitirá a realização
do projeto completo do novo hospital; que atenderá
~s necessidades presentes e futuras de Ubatuba;
• Trabalhos pnra criação de uma escola.de auxiliares
de enfermagem• para superar a mais grave falta de
pessoal capacitado para a assistência hospitalar;
.. Progrruna para criação de centro de treinamento de
pessoal onde formar-se-ão todos os tipos de técnicos, imprescind!veis'ao hospital;
• Aprovação de verbas atrav~s da SUDELPA, para reali
· ·zação do projeto do hospital de Ubatuba;
• Trabalhos junto ~s Autoridades Governamentais
do
Estado de são Paulo e ao Conselho Estadual de Aux!
lias e SubvençÕes do Estado de são Paulo para
a
liberação de verbas com a finalidade de construir
equipar e instalar o hospital de Ubatuba,

e

• Desapropriação de terreno
doação à Santa Casa p~
ra permitir as suas ampliaçÕes.

1

3.1.1.4.3. Sub-postos

(J.J ;-,

. ;

Os subpostos de atendimento

situ~

dos em 9 (nove) nÚcleos populacionais da zona rural.
são administrados pela ASEL ''Ação
Social Estrela do

Litoral!'~

a partir de 1969, sendo a

ASEL~

uma entidaQ.e

autônoma de fins benéficos, sediada em Ubatumirim. são mantidos por subve~
çÕes fornecidas pela Prefeitura Municipal de Ubatuba.
Logo apÓs a criação do Serviço de
SaÚde da Prefeitura (SSP) foi efetuado levantamento completo das condiçÕes
de funcionamento destes subpostos. Inicialmente foram realizadas visitas ·

,

aos locais de atendimento, mantidos os primeiros contatos com os responsaveis e feita convocação para avaliação dos.mesmos, através de testes e cur
so sucinto em Ubatuba de 21 a 28 de Janeiro de 1974t
Sub-Posto do Sertão da Çuina
Caracter!sticas:
Tipo: um prédio que pertence à Igreja de Ubatu.ba e
que consiste de uma sala de 4x4 metros, aproxi. madamente, com fossa seca.
Definição: a unidade respons·âvel pela prestação
de
açÕes de saÚde no bairro do Sertão da Quina
Objetivo: realizar atividades de educação sanitária na
área, através de visitação domiciliária
e
orientação dos grupos.
Prestação de assistência quando fÔr necessário.
Area de Atendimento: o bairro do Sertão
...
o bairro do Sertao
o bairro do Sertão

da
. Quina,
Arariba,
do Meio

População da área: 584 habitantes; 65 em idade fértil
sendo, 10 gestantes
Localização: o subposto está instalado no bairro
do
...
•
#
Sertao da Q~na, em ponto central, e se~
vido por condução. A distância da cidade
é de 30 kms.
Estrutura:
• Unidade de direção
a) atribuição: ·administração:
O subposto é dirigido pelo Serviço de SaÚde
PÚblica da Prefeitura, na área técnica e pela
ASEL, "Ação Social Estrela do Litoral",
na
área Administrativa.
b) dimensionamento do pessoal:
1
1
1
1

médico da PrefeitUra
assistente social da Prefeitura
enfermeira de SaÚde PÚblica do Estado
padre que aplica a verba da 11 ASEL11 .
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• Unidade de Execução
Dimensionamento do

pessoal~

:.

1 atendente como pessoal auxiliar de SaÚde PÚblica com 4 anos de escolaridade
Capa~idade

Instalada:

InstalaçÕes: 1 sala dividida por cortina ·
1 fossa !ora
Equipnmento e matêrial permanente e de consumo:
- mesa grande
- mesa ·-pequena
arm~io
- pratele~ras
...
aparelho-de pressao
estetosc6pio ·
pinças hemostâtica
pinças dente de rato
jarros
estojo
-seringas
- agulhas
algodão
- gaze
- soluçÕes
... bandejas·
Sub-Posto da Fortaleza
Caracter!sticas:
Tipo: 1 sala de 2x3 metros, que faz parte do grupo
escolar. O pr~dio pertence ~ Prefeitura.
Definição: a Unidade responsável pela prestação de
açÕes de saÚde no bairro da Fortaleza.
Objetivo: realizar atividades de educação sanitária
na áreat prestando assistência quando for
necessário,
Ârea de atendimento: Bairro da Fortaleza
Praia Brava
Praia Grande do Bonete
População da área:

32 fam!lias. totalizando· 174
habitantes; 21 na idade fértil sen
do 2 gestantes

.

.

"

Localização: o subposto esta instalado no bairro da
.
#
F~rtaleza e esta no ponto central
do
bairro, porém, não é serviào por transporte. A distância da cidade é de 26 hms.
Estrutura:
• Unidades estruturais - como do anterior
Capacidad( instalada:.
InstalaçÕes: 1 sala pequena de 2x3 metros
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~

Equipamento e material permanente e de consumo:
...
..
..

mesru~

cuba
esterilizador
;fogareiro
sel"ingas (2)
agulhas ( 6)
armarJ.o
estojo
..,
algodao
gaze
H
- soluçoes
.. pinças
-jarros
~

.

Sub-Posto da Ponta Aguda
Caracter!sticas:
Tlpo: 1 sala 6e 21 5x2,8 metros que faz parte do Centro Comuni tfu.io cons tru!do pela 11 ASET"
Definição: como dos anteriores
Objetivo: como dos anteriores
Arca de atendimento: Ponta Aguda, são Lourenço,
Figueira, Lagoa, Simão e Saco
das Bananas
População da ~rea:

198 habitantes; 22 mulheres em
idade fértil, sendo 3 gestantes

Localização: o subposto está instalado no bairro da
Ponta Aguda, em ponto central do bairro,
sendo que o Único meio de transporte ~
a canoa a remo. A distSncia da cidade é
de 37 kms.
Transporte: barco, está sendo constru!da a estrada
que passarú lÚ
Estrutura:
• Unidades estruturais - como dos anteriores
Capacidade instalada:
Equipamento e Material permanente e de consumo:
- mesa para exame
prateleiras
- seringas
- agulhas
- jarros
- pinças
algodão
- gaze
soluçÕes
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Sub-Posto da Estufa
Características:
Tipo: nao existe prédio prÓprio6 O fUncionário executa
suas funçÕes em sua residência.
Definição: como dos anteriores
Objetivo: como dos' anteriores
Área de atendimento: Sumaré, SilÓpe, Umuarama e Estufa
População da área: 1.147 habitantes, sendo 173 em idade
fértil, sendo 26 gestantes
Localização: estamos à procura de um local para instala
ção do sub-posto.
Transporte: o bairro é servido por estráda municipal
Estrutura:
, Unidades estruturais

...

Unidade de execuçao · .
Uma senhora que já atua na área há 20 anos e uma ajudante; visto que a primeira não possui todas as condi -

...

çoes a fim de alcançar o objetivo do programa.
Equipamento e Material

como o de Ponta Aguda

Sub-Posto de Ubatumirim
Características:
Tipo: uma sala de 3x2 metros da "ASEL"·
Definição~ como dos anteriores

Objetivo: como dos anteriores
Área de atendimento: Bairro de Ubatumirim, Praia e Ser tão, Almada, Fazenda da Caixa e Cam
bucá.
População da área: 250 habitantes; sendo 26 na idade fér
ti.l, sendo 6 ges.tantes
Localização: o sub-posto está instalado na Zona Norte Praia de Ubatumirim, em ponto central
do
bairro.
Serv~ço

de transporte:

barco e a estrada Rio-Santos com
uma distância de 35 kms da cidadeo

Estrutura:
o

Unidades estruturais - como dos anteriores

Capacidade instalada:
InstalaçÕes: uma sala pequena
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Equipamento e Material Permanente e de Consumo:
..
-

mesa (2)
banco grande
banco pequeno

balde·
balança para criança
...
aparelho de pressao
pinça (l)
tesoura (1)
termômetro ( 2)
~
seringas
- agulhas
algodão
gaze
- jarros
soluçÕes
Su~Posto

de Picinguaba

Caractel'l.sticas:
Tipo: uma sala grande que Eaz parte de Igreja. Pertence
~

11

ASELN •

Definição: como dos anteriores
Objetivo: como

dos

anteriores

Area de atendimento:

o bairro de Picinguaba

População da área: 365 habitantes; sendo 65 na idade
fértil, sendo 8 gestantes
· Localização: o sub-posto está instalado no ponto central
do bairro, com urna distância de 45 kms
da
cidade.
Serviço de transporte: o barco e a estrada Rio-Santos
Estrutura:
' Unidades estruturais: como dos anteriores
Capacidade instalada:
InstalaçÕes: urna sala grande de 3x3 ms.
~~pamento
. .

-

e Material Permanente e de Consumo:

escrivaninha
cadeiras
mesa para exame
escadinha
armar1o
seringas
termômetro
- pinças (3)
- tesoura
-.bisturi
- agulhas
- estojos
algodão, gaze
- jarros
#

•
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Sub-Posto

da Maranduba

Características:
Tipo:

um prédio do Estado.

-Definição:

#

N"

a unidade responsavel pela prestaçao
de
açÕes de saÜde no bairro A~ Maranduba.

Objetivo: realizar atividades de educação sanitária na
área, através da visitação domiciliar e orie~
taçao dos grupos.
Pres~ar.assistência quando for necessário.

..

Área de atendimento:
População -da área:

o bairro de Maranduba
o bairro de Sapé
260 habitantes, sendo 30 em idade
sendo 9 gestantes

fértil~

Localizaç~o.:

o sub-posto está instalado no ponto cen tral do bairro, da Maranduba e está servi
do de t·ransporte.

Estrutura:
• Unidade de direção:
At~ibuição - Administração

O sub-posto é dirigido pelo Centro de SaÚde do Estado,
e pela Seção de SaÚde PÚblica do municÍpioo
• Unidade de execução:
Dimensionamento do Pessoal
1 atendente - funcionário do !stado.

Capacidade instalada:
InstalaçÕes:

Equip~ento

-

uma sala de espera de 3x3 ms;
um consultÓrio de 2,5x2,5 ms;
uma sala de imunização de 3x3 ms;
uma cozinha de 1,5xl,5 ms;
um depÓsito de 1,5xl,5 ms.

e material permanente e de consumo:

mesa grande (1)
cadeiras (4)
uma mesa para exame médico (1)
bancos (3)
prateleiras
aparelho de pressão (1)
pinça hemostática (1)
pinça dente de rato (2)
tesoura (1)
jarros
termômetro (1)
seringas (3)
agulhas (12)
esterilizador (1)
algodão
gaze
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Sub-Posto do Bairro do

Ipiranguinh~

Características:
Tipo: uma sala de 2x2 ms que faz parte do Centro Comunitário do mesmo bairro que pertence à "ALA" - AssiE.,
tência Litoral Anchieta.
Definição;

a unidade responsável pela prestação de açÕes
de saÚde no bairro do lpiranguinha.

Objetivos:

realizar atividades de educação sanitária na·
área, através da visitação. domiciliar e ori
entação dos grupos, prestando assistência
quando lor necessário.

Area .de atendimento~
População da ár_ea:

o bairro do !piranguinha.
240 habitantes, sendo 25 em idade
f~rtil,

Localização:

sendo 8 gestantes.

~ sub-posto está instalado no centro do

bairro do Ipiranguinha e ~stá servido
transporte.

de

Estrutura: .
• Unidade de direção:
Atribuição - Administração
#

....

O sub-posto e dirigido pela "ALA" que tem um convem.o
com "LBA''•

..

• Unidade de exeeuçao:
Dimensionamento do Pessoal
1 auxiliar de enfermagem

capacidade instalada: .
InstalaçÕes:

uma sala de espera de 3x3 ms
uma sala de atendimento de l,Bxl,B ms

Equipamento e material permanente e de consumo:
, ...

bancos (2)
mesa (1)
cadeiras (3)
prateleiras
armários (1)
aparelho de pressão (1)
estetoscÓpio (1)
term~metro (1).
pinças·hemostáticas (4)
pinças dente de rato (4)
tesouras (2)
jnrros
balança de cripnça (1)
algodão ..
gazes
s-oluçÕes
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Sub-Posto do Horto Florestal
C~acterôhsticns;

Tipo:

wn qunl"to alugad-o peln Prcf'ei tura enquanto
•

o

#

sub-posto esta sendo constru:&.do.

n unidade rcsponsnvel pela prestnç~o de
açÕes de sn~de no bairro do Horto Florestal

Definiçãc:
Objctivoa

como t'!os anteriores

Área de·ntendiaentoa
Populaçno da !reaa
'

...

Localizaçao&

Estru.~:

G

Horto Florest~l

516 habitantes, sendo 88 mulheres
na idade f~rtil, sendo 18 gestantes

o sub-posto estA instalado no ponto central
do bairro, ~ servido por condução. A· dist~ia da cidade é de 6 kms.
o sub-posto ~ dirigido pelo Serviço PÚblico
da PrefeiturA nus áreas administrativas
e
t~cnicas.

Um auxiliar de suúde pÚblica com quutro nnos

de escolaridade executa no sub-posto.
Capucida•e instalada:

uma

sula

Equipamento e material permanente e de consumo:
Os

~studos

mesa grunde
mesa pequena
prateleiras
aparelho de pressão
estetoscÓpio
pinças hemost~ticas
pinça dente de rato
jarros
gaze
algodão
seringas
agulhas
soluçÕes

mostram, serem estes sub-postos de enorme valor paru

desenvolvimento de assistência

ü

o

SaÚde P~blica; entretanto, estão fu~

cionando de maneira precária e inadequada

e os

que existem não funci~

nam como unidades sanitárias dinâmicas, devido a:
l - falta de funcion~rio preparado;
2 - falta de esclarecimento sobre o funcionamento de
sub-postos;
3 - falta de material e equipamento nos sub-postos

A fim de que haja um bom funcionamento nos sub-postos foi

recomend~

do um roteiro, com o qual os uuxiliares poderão desempenhar suas ati. vidades.
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SUBPOSTOS DE SAdoE DO MUNICÍPIO
DE UBA.'tUBA

LOCAL

POP.

w~

DE MULHERES
15-49 a.

Ne DE GESTANTES

Horto Florestal

516

88

Ponta Aguda

198

22

3'

Fortaleza

174

21

2

Sertão da Quina

584

65

10

Picinguaba

365

65

8

1147

173

26

Ubatumirim

230

26

6

Maranduba

260

30

9

Ipiranguinha

2.40

25'

8

2714

515

Estufa

TOTAL

Fonte: Levantamento

~eito

18

90

pela Enfia - 1973

3.1.1.4•4• ·.Assistencia OdontolÓgica

*

Inicialmente, devemos considerar
para f~ns de planejamento, quais as doenças bucais de maior incidên cia na população em questão. Estas doenças, basicamente, são dividi
das em dois grupos, ou seja: as doenças do dente (cárie) e as doen ~
ças dos tecidos vizinhos aos dentes (gengivites, gengivoses, etc,).
De um modo geral, no Brasil,

a

doença mais grave é a cárie dental, sendo a grande responsável · pela
perda precoce dos dentes. Contudo, não devemos nos esquecer que

nos

grupos etários mais avançados, a:cárie passa a segundo plano,·

pre-

valecendo a doença periodental como causadora da perda dos dentes nos
indivÍduos. Partindo, .como estamos, de um marco zero, isto é;

nunca

~oi feito levantamento algum para saber as condiçÕes de saÚde

bucal

da população de Ubatuba, temos que e:Jtabelecer um plano' que possa dar
atendimento nos vários setore~ para >osteriormente, apÓs um levanta mente, verificar as ltreas de priorid..de. O levantamento vai mostrar
qual o grupo populacional mais neces!.itado de cuidados, como o

probl~

ma, se do ponto de vista curativo ou preventivo, e ainda, se existe
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um grupo etário que mereça lllais aten~ã.o. Poderemos tül'tlb&n snber dn
possibili~de de instituiçÕes beneficentes arcarem com a responsa-

bilidade de ~restar assistência ~ ua~ Parte da população. De
formn geral• o que se deve fazer ou tentar fazer. é

uma

o tratamento

-

preventivo. Isto vamos tentar provn:- e esquematizar.
Ao se instalar um Serviço

de

Atend~mento Dent~rio de càr~ter curativo, deve-se levar em conta -

· ·entre outros, os seguintes problemas:
Existe capacidade para at~dimento de toda a população?

Em caso negativo, quais

os

grupos que merecem atená:Unehta priorit!rio e como selecioná-lo?
Uma forma é a adotada pelo
I

I

Serviço Dentário Escoiar do ~tàdo, cuja preocupação ~ o atendimea
to da população escolar.
Mesmo assim, verifica-se

que

a capacidade de trabalho e o número de profissionais encarregados

é insuficiente para atender toda a população escolar. Criam-se então divisÕes dessa população para poder executar um plano que,

ao

final de alguns anos, terá realizado.
Assim, ·o Serviço Dentário Escolar estabeleceu que o plano seria o incremental, isto é: Atende•Se os alunos de mais baixo grau de escolaridade. Ainda, quando

o

número de profissionais é insuficiente, divide-se este grupo atendendo a faixa mais baixa (que teoricamente permanecerá mais tempo
na escola. Procura-se ainda dar prioridade a dentes permanentes.
Atende-se então em caráter de emergência todos os alunos que proc~
rem o profissional com dor e elimina-se unicamente o problema proposto (o dente em questão).
Dessa forma, espera-se ao final do

1~

ano de aplicação do plano, que todas as crianças

matri~

ladas no primeiro.ano, tenham seus dentes permanentes tratados.
Passa-se então para a segunda fase, ou seja, no 22 ano de aplica ção do plano, atende-se novamente crianças matriculadas no 12 ano
e faz-se o tratamento de manutenção nas crianças que recebem trata
mento dentário no ano anterior. Seguindo esse esquema·nos anos seguintes, teremos ao final de 4 anos de aplicação do plano, as crianças de 12 ano que ingressem na escola, sendo atendidas para tratamento inicial e todas as outras com tratamento de manutenç~o.
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A grande dificuldade de aplicação
deste plano está no fato de que a grande incidência de cárie no Brasil,
torna necessário um üentista para cada 400 a 500 crianças.
Se pensarmos em aplicar o plano
de atendimento curativo em caráter municipal, para toda população in fantil e adulta, chegamos ~ conclusno de que ou o número de profissionais deverá ser muito grande ou teremos que estabelecer grupos priori-

t~rios muito restritos. Quais seriam? Crianças? Gestantes? Pessoas carentes de recursos financeiros para tratamento particular? Quem faria
a seleção? Existem assistentes sociais capazes de verificar a situação
financeira das familias?
As dificUldades tornam-se tão com
plexas que dificilmente será possível um atendimento justo e eficiente.
Passaremos então a analisar o pr~
blema do ponto de vista preventivo.
Existe a possibilidade de diminuir a incidência de cárie e~ uma população? De que forma poderia

ser

I.

feito?
Pode-se impedir o aparecimento da
cárie ou aumentando-se a resistência do organismo ou eliminando o age~
te causador ou modificando a alimentação de formn a dificultar o dese~
volvimento das bactérias. Quanto ao aumento da resistência do organismo, este é conseguido através de uma alimentação equilibrada.na época
de formação dos dentes (v~da intra-uterina e inf~ncia), Ainda, a pre sença de .fluor no esmalte dos dentes torna-os mais duros e portanto
mais resistentes ~ c~rie. A adição de fluor nn á~~a de abastecimento
de uma cidade, provoca uma redução no !ndice de cárie da ordem de 60%.
A grande vantagem deste método é n economin, po:.s, dispensa a presença
de dentistas e at~ndc a todas as faixas da população.
Este méto·lo está sendo aplicado
com sucesso há vários anos em diversas.cidader brasileiras. Eviden~e
mente este processo só é poss! vel no que diz ·.•espei to ~ parte da população que recebe água encanada de reser,tatóri >s pr6prios, No entanto ~
existem formas de aplicação domiciliar (:.e flu )r em filtros e poços.
A ! egund:x .forma de agir preventivamente contra a cárie

é de caráter educ:acional. A população, ficando

consciente que o melhor meio de desenvo· .vimento do agente causador

dn

cárie (strepto e stafilococco) é o cnrb.,hidrato,. ou seja, o açucar refinado, poderá reduzi-lo.
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Isto ser~ ~o&slve!
.

.

eea

a ditusão feita nos centros de sa~de pel~s

atendentes, desde que 'Sejam preparadas pou-a isto. Assim, mais

vez visamos o .fator economico, pois.

l.Uft

wna

õentista sai muito mais. cl!

ro para o co.fre p~blico do ~e uma auxiliar treinada para essas

e

outras tunçÕes correlatas.
O

terceiro .fator$ ou seja,

a

eliminação do agente causador, na rase a~al de conhecimento
Komem é conseguido mecanicamente.

do

...

Em resumo, a escovaçao dos
dentes, feita corretamente e no momento oportuno elimina grande
parte da flora bucal e dos meios alimentares que ela necessita para se desenvolver. Isto tamb&l pode ser conseguido atl"avés da educ~

ção realizada no Centro de SaÚde com aulas te~ricas e pr~ticas aos
matriculados. O que se verifica na maioria das vezes é que a população não sabe o que é uma escova de dentes, para que serve e como
ustl-la.
Lembrando ainda o que meneio- '
namos no in!cio deste relat6rio, que,outro fator da perda de dentes

ê a doença period~ntal (tecidos viz~nhos ao dente), devemos salie~
tar que a m~ higiene oral é a grande· respom.:~vel pelo aparecimento.
deste .fator.
Assim~ ao educar a população

qttanto ~ higiene oral diminui-se o !ndice de incidência, tanto

de

c!rie como de doença periodental.
Conc:í.uindo, propomos que,
de que se tem que partir da estaca zero, a melhor

...
soluçao

de~

seria:

1 - Estabelece:- um sistema de prevenção

das principais doenças da boca.
2 - Fazer um l·~vantamento estat!stico p~
ra saber qual a doença mais frequente e qual a parcela de popula -

...

.

<;ao ma1s

.

~~ingida.

Com base nesse levantamento, futuramente

pode~

mos orientar o serviço de atendimento dentário de urna forma mais
.

especl..fiç:a.
p, ·rale lamente as moças

que

.forem encarregadas da educação, nos div~rsos Centros de SaÚde, deverão receber aulas sobre alimentação v: .sando formação de dentes
como Eluoretar, domiciliarmente, a água e como orientar os
lados sobre higiene oral. Deverá ainda

~er

matri~

fornecido material au-

dio-visual para melhor executar a sua t; refa.

\
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Quanto ~ necessidade de levantamento estat!,.tico das condiçÕes bucais da população, consideramos
o .f'ato:r mais iAPQrtante, porque ele ~ 41tte vai determinar o rumo que,
no fU~o, deverá se~ tomado para melhor atendimento da população.

3.. 1.1.4.5. As•istenci~ .t'amac~utica
Para uma população
da margem de 17.000 habitantest Ubatuba que contava até pouco tempo com uma, atualmente conta com três

far.m~cias

instaladas na sede

do municipio, bem apresentáveis e com razo!vel estoque de medica mentes.
Apesar de, por muitos anos, em
.passado remoto a população ~dispor~e assist~cia farmacêutica e
por isso socorrer-se de meios empÍricos e primitivos,·como remédios
caseiros, benzimentos e doses homeopáticas para suavisar os
males,

seus

percebe-se agora que com os recursos .de que dispÕem,

...

sao

poucos os que ainda apelam para aqueles meios com finalidades terapeuticas.
~

Se existem, sao poucos e des -

...

prestigiados os chamados curandeirGs, e nao nos consta que por aqui,
alguém ainda se dedique ao "preparo" das doses homeopáticas

que

tanto sucesso fizeram em tempos idos.

O sensível progresso que

se

verifica na região, consequentemente melhoria educacional e econômi
ca da população, a .fixação de médicos na cidade, a recente organiz~
ção hospitalar e outros fatores positivos correlatos, justificam. a
existência.desses estabelecimentos, que estão prestando satisfató ria assistência farmacêutica ~ população.
3il.2. Carta Sanitária

Em 1970 1 foi realizada a Carta

Sanit~ia

Ubatuba( 7), por uma equipe de multiprofissionais da Faculdade
Sa~de

de
de

PÚblica da Universidade de são Paulo.
A Seção de Sa~de PÚblica se propos a organizar

levantamentos junto ~ população para atualizar os dados de 1970

a

1973 e estudar as important!ssimas transformaçÕes que o municÍpio
vem sofrendo em virtude da construção da rodovia Rio-Santos.
No entanto, esta Carta fornece subs!dios importantes e os principais itens a serem atualizados são relatados
seguir:

a
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a) COEFICIENTES DEt
- mortalidade geral .·
-

m~rtalidade

infantil

-

mortali~ade

neo-natal

- mortalidade infantil tardia
.-.nat-mortalidade
- mortalidade por causa
- mortalidade materna
b) Através dos censos de 40 • 50 - 60 - 10 ·(população masculina e
feminina por grupos etSrios), poderemos construir as pirâmidespopulacionais para.verificarmos a tendência da atual mudança.

c) O aumento populacional de 1969 a 1973, devido ao crescimento ve
getativo e o crescimento migratório.
d) Reavaliação completa dos aperfeiçoamentos dos recursos médicohospitalares e da receptividade da população para utilização desses recursos.

e} Estudar o atendimento materno e infantil determinado os coefic!
entes de natalidade, nupcialidade, a população feminina em idade fértil a morbidade materna, a mortalidade maternal, etc.·
f} Melhorar a classificação das condiçÕes da população, equacion~
do inicialmente dois indicadores básicos:
ocupação·dos chefes de fam!lia

e

sua escolaridade

g) Conhecer as condições sócio-econômicas do munic!pio, estudando
os setores de produção industrial, agrÍcola e serviços a terc::el:,
ros.
ATUALIZAÇÃO DOS INDICADORES DE SAWE
NATALIDADE .

As estat!sticas de nascimentos fornecem informaçÕes
e dados interessantes aos médicos e sociedades cientificas para seus
trabalhos e discussÕes sobre mortalidade infantil, materna, pré-escolar
etc.
Para estudo da Natalidade usa-se o Coeficiente de

N~

talidade, que é a relação entre o nÚmero de nascidos-vivos e a popula ção.

Obtém-se esse coeficiente mediante a fÓrmul~:
N.V.
C.N. = .---..-....~-.
-.. X 1.000
p
BIBLIOTECA
FACULDADE DE SAÚDE PÚBLICA
UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
c:-n
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C.N. • CoeEiciente de

Xa~alidade

Nascidos ·vivos ao ano

N.v.

w:

P.

~ População nesse ano

Essa relação pode ser: FRACA . quando o coeficiente e§_
tá abaixo de lO% - MoDERADA, quando ·est~ entre lO e 19% - FORTE, quando
está entre 20 e 29% - MUITO FORTE, quando está acima de 30%.
VeriEica~se pelo gr~ico anexo que o coeEiciente

es-

tá entre 30 e 40% que indica ser· .fortíssimo. Observando-se a linha pontilhada AB no gráfico, verifica-se também que a natalidade está aumentando o· que ~ão acontece nos paÍses mais desenvolvidos, em que a natal!
dade está diminuindo. Esse trabalho .foi .feito no perÍodo de 1953 a 1973
(20 anos) com interrupção em 1963 e 1965. Em geral os altoa coeticien •

tes de natalidade são acompanhados de altos coeEicientes de mortàlidade
infantil. O crescimento natural de uma população se traduz no excesso
de nascimentos sobre Óbitos. (verificação do Índice vital} •
.NUPCIALD>ADE
As estat!sticas de casamento Eornecem dados dteis e
valiosos para o estudo e apreciação de diferentes problemas biol&gicos,
econômicos e sociais. O número de casamentos durante os anos de prosperidade e exPansão diminui nos perÍodos de crise e depressão. O Coeficiente de Nupcialidade é geralmente apresentado como o número de casamento realizado por mil habitantes no per!odo de um ano; e tem por .fÓrmula:

c
c.N•• -----x 1.ooo
p
C.N. • Coeficiente de Nupcialidade

c.

= Casamento no ano

P.

= População

no ano

A titulo de comparação, seguem os coeficientes de al
gumas cidades (1920) - Colonia ••• 10,6 -Madrid ••• 9,0 - Amsterdam •••

8,5- Belo Horizonte ••• 5,8- Bahia ••• 2,6·- Aracaju ••• 2,6.
fNDICE VITAL
Obtém-se esse Índice mediante a fÓrmula:
I.V •. ~

_ .....

_...N.V.....__

X

100

o

I.v. = Índice Vital
N.v. = Nascidos vivos
o.

= Óbitos

no ano

do ano
Quando o Índic.e é· -maior. de 100, .significa,. que, sob o
'

ponto de vista biolÓgico, a população éstá crescendo, quando menor

do

4

~e 100,

35 •

si~aot. ~-·~ Bi aMIXOt segue o gr.â.ÍiÇo do !ndicc v1ta1 no .m1cipia ü Wa~balê p• -~ jthle& verlh.C&-!te que o t.!!
clice, ajesa%" de altO• Cââtbüii a .Ubtr (ver linha pontilhada AB).
telP.

1iA±i..': HOn"ALW'aE
Oht'--se o 'coeficiente de ~•ti-Mortalidade

mediante

a·.t6rmula:

C.N~M.

• CoeEiciente de

N.M.

• Nascidos mortos

N~V.

- Nascidos vivos no ano

Nat~ortalidade

O Coeficiente de Nati-Mortalidade no MI:Dic!pio, c:on.

forme se verifica no gráfico, varia, de 35 a 45%; verifica-se também.
que esse Coeficiente está dintiauindo (linha pontilhada

AB).

Na

btwe d~

te Coeficiente são geralmente. aceitos os seguintes tipos de Na ti-Mortalidade&
- FRACA: quando menor de 20%

- MODERADA: quando
... FORTE:

é de 21 a 29%

quando é de

- MUI'l'O FORTE:

30 a 39%

quando é maior de

40%. Em Ubatu'ba

es-

se Coeficiente ~ muito alto. Diversos fatores influem sobre as estat!s~
'ticas de nati-mortalidadeJ· ·
l) Diversidade de definição
2) Inexistencia de uma boa classificação das causas de morte
3) Falta no registro, porque numerosos nascidos mortos escapam ao

registro e muitos vivos, mortos logo depois do parto, são regi_!.
trados como nascidos mortos. ~ de grande importância o estudo
da Nato-Mortalidade principalmente porque a natalidade está de
modo geral declinado• Além disso o nascido morto representa

a

perda de uma vida no per!odo .fetal e tem sido observado que a
mortalidade das mulheres que tem .filhos nascidos mortos

&mais

elevada do que a daquelas cujos filhos nascem vivos.
MORTALIDADE INFANTIL
Obtêm.se o Coeficiente de Mortalidade Infantil mediante a fÓrmula:

O - l ano

O -.1 ano

c.M.I •• ------~~~-x 1.ooo
· N.V.
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c.M.I;.

:a

O - 1 ano

N.v.

Coe.ficiente de Mortal.i4ade Infantil
a

Óbitos eom Men<>a de l .MÓ

• Nascidos vivos no ano
0$

•
coe.fic!entQS de mortalidade in.fantil elevados sao

geralmente acompanhados.de altos coeficientes

de natalidade •. f um dos

maiores problemas de saÚde pÚblica. Tem por causas

principais:

a) Má assistencia ao partci
b) Cuidados deficientes . ~ crian;a
~

c) Alimentação artificial
d) Alimentação inade~ada
e) F~lta de asseio

Os coe.ficientes de Mortalidade Infautil em Ubatuba
varia de 60 a 65%a
Para termos de comparação seguem os çoeficientes em
, outras cidades do Brasil e do exterior (em 1929):
Berna •••. 32%- Nova

Yo~k.,. 59%~

Londres ••• 70%- Roma ••• 92%

TÓquio ••• 113% • são Paulo ••• 176%- Cairo ••• 211%- Reci!e, •• 216%
Ubirajara;, •. 420% em 1950.

t

~e

grande importância o estudo da Néo-Mortalidade 1

isto é, crianças, qÜe morrem antes de completar 1 mês de vida; mas, por

-

um lapso nao foi feito esse trabalho.

MORTALIDADE GERAL
Na pr~tica sanitária, as estat!sticas de Óbitos juntamente com as de nascim~to são o.objetivo principal dos serviços

de

bio-estat!stica.

As estatísticas de. Óbitos constituem os melhores ~
as das condiçÕes sanit~ias da coletividade, mui to embora se refiram ~
penas indiretamente, ~ condiçÕes de saúde propriamente dita. O coefi ciente de Mortalidade se obtém mediante a seguinte fÓ:rnn.ü.a:

o
1.000
c.M••. _....__X
p
c.M.

:o;

Coeficiente de mortalidade

O

~ Óbi~os no ano

P

= População

no ano

o Coeficiente de Mortalidade em Ubatuba ê de 7 a 12%.
Nos Estados Unidos em 1942 esse coeficiente era de

14~.

As estatísticas
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de mortalidade, qÜando c:lassUJ.,c:adas fCl,ad,VM\ent(t ~ suas causas, ~
sua distribuição por sexos, gra;pos etboios,. nacionalidade, profissãO,
distribuição urbanÓ-rural, etc.; permitem que o sanitarista exercite
• sua atividade na prevenção da doen~a. na ~ão da mortalidade e,
consequentemente no prolongamento da vida humana, que é, afinal,

o

grande objetivo da higiene pÚblica.

3.2. Análise dos dados obtidos
Ubatuba é, uma comunidade voltada para si e seus
problemas durante nove meses 1

en~tanto

nos meses correspondentes

~

.féri~ escolares, Janeiro, Fevereiro e Julho, sua população tliPlica.

Isto ocasiona sérios transtornos na vida da cidade
carente de infraestrutura capaz de suportar o .fluxo sazonal de turis.

tas.
As praias, semi... desertas durante o ano, nesses me-

..

se~

tornam-se densamente habi ta.das por toda sorte de pessoas em busca

•

-

de atividades recreativas capazes
de quebrar a rotina de uma vida metro
.
':;

politana de .fortes tensões emocionais.
Ao relaxamento .fÍsico segue-se o do espirito que se
contagia com as belezas· das praias litorâneas e os encantos e

mist~rios

do mar.
Através dos levantamentos procedidos podemos obse~
vara precariedade dos múltiplos sistemas de abastecimento e·do escoamento das águas residuais.
Os esgotos são praticamente lançados "in-natura" nas
valas, que são canalizadas para as praias, que brevemente não mais apre
sentarão condiçÕes de balneabilidade se providências. ~ão .forem tomadas
pela companhia de saneamento, principalmente na área urbana.
A água de abastecimento não ê satis.fat6ria sob o po~
to de vista qualitativo, uma vez que não sofre nenhuma espécie de trat~
mento.
A baixa renda .familiar da maioria da população, entre

outros problemas, conduz a um baixo consumo qualitativo de alimentos
agravado pelo pouco interesse em desenvolver soluçÕes domésticas para
esse problema. A solução doméstica a que nos referimos seria o increme~
to através de um programa de Educação para Nutrição, orientado no sent.!,
do de criar animais domésticos comest!veist hortas 1 pomares e utiliza -

-

çao

dos produtos do mar em maior escala ao invés de vendê-los

sua totalidade como vem ocorrendo.

na

\
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Co~

l'elaçlo a algwut dados vi tais levantados, obser..

.

·.

H

,

vamos a tendencia para. o wme&tto da popu.l.açao nao so devido ao cresci mente vegetativo, mas t.amb&a migrat~rlo• este na sua .grande maioria de
mão de obra desqualifi~ada.

o coeticiente'de

mortalidade geral está em

à

torno de 9%o habi tantes. 1 que a nosso ver é elevado pois se realiza

cust'7 de uma população jovem. tal observação confirma-se pelo coe.fici~
te de mortalidade infantil 1 que se

não

é maior, nas estatfsticas ofici-

ais, deve-se ao fato de haver fUga de 6bitos para os munic!pios Vizinhos
e vale do Para!ba.
O mesmo já não ocorre com os nati-mortos, cujo coe.f!
ciente é bem mais elevado, o que nos faz pressupor pouca assistência
pré-natal e elevado número de partos domiciliares.
A análise SUI11ária desses elementos iniciais já nos
Permite concluir que as condiçÕes de saÚde da comunidade não são satis.f'ató~ias, sugerindo principalmente pouca. atenção para a área materno-iE_

fantil. Isto significa que os serviços de pré-n~tal e puericultura não
ofereeem condiçÕes que atendam ou motivem as gestantes e erianças a co~
tento.
Sugere precariedade no contrôle das doenças ~nfantis
inadequação no mecanismo de nutrição de mães e filhos, pouca higiene ~
biental, onde as diarrêias infantis são produtos da poluição fecal

dos

cursos dtágua e os usos e costumes da população conduzem à doença.

No

que se refere A Assistência Médico-Sanitâria, estcl

se

desenvolve atra -

vês de um centro de saúde tipo IV da Secretaria de SaÚde e um sub-posto.
Conta com dois médicos em tempo parcial cujo atendimento· é absorvido em grande parte pela medicina curátiva através de con
. sultas, em média 14 por dia no ano de 1973 para cada médico, não havendo consultas para sadios·.
Foram aplicadas 7821 vacinas nos·260 dias Úteis de
fUncionamento, equivalente a 30 aplicaçÕes em média por dia, no ano de
1973. O centro de saÚde não apresenta caracter!sticas de unidade dinâmica, dada a pouca mobilidade das visitadoras, absorvidas pelas atividades internas de serviços. As atividades do médico da área infantil são sobrecarregadas com as da área administrativa, diminuindo portanto
o pleno desenvolvimento ao atendimento

~s

crianças, principalmente nos

aspectos preventivos e de Educação' Sanitária.
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üm

com mais dois' médicos,
I'

'

elWco • ura •anitarista compondo assirh com'

'"

I'

o pre-natalist& a equipe prevista parf. Centro de Saúde IV • de acordo
com a Portaria

ss-cG-8,

de ,.6.12, 4a Seeretaria da SaÚde. ,

Sabemos bem das diEiculdades de natureza

.

,

.

soc1o-ec~

nomica condizelte ~ o "status• desejado pelos médicos, da! a

grande:

dificuldade de Eixação desses proEissionais.
Com relação ao sanitarista, a nosso ver o mais importante para a coordenação de atividades de saÚde pÚblica no.Munic!p~o,
é profissional ràro, qUase sempre preso a Diretorias Regionais, devido
ao fato dos vencimentos considerado$ serem pouco atraentes em regime
de Dedicação Exclusiva, Outro aspect~ não b~ delimitàdÔ é a relação en'

~

.

..

~

tre demanda de serviço e pessoal necessar1oJ porem em estudos

realiza -

dos pela Secretaria de SaÚde o pessoal previsto encontra-se para o Cen tro de SaÚde IV 1 na iaixa de 21 a 25 tu.ncion~ios, assim distribUÍdos:
Médico Sanitarista••• ,,, •• l

Vis i tadoras,, ••••• •, • ••-. 3

Médieo Pediatra••••••••••• l

Atendentes.,,., ••••••• -.-.- 4

Médico Prenatalista,, ••••• l

Aux. de Laboratório ••• , •. l .

Médico ClÍnico •••••••••••• l

Eser1turarios, , , • •••••••.. 2

Dentista•••••••••••••••••• l

-Aux, de Saneamento •••••• ·3

.

Obstetriz•••••·~·····••••• 1

,

.

,Motoristas~•••••••••••••

2

Serventes ••••••••••••••• 2

Enfermeira •••••••••••• ,,,, 1

Portanto, esta exigência se coloca muito acima do que
existe no momento-no centro de saÚde de Ubatuba.
O númerç .illSuf'iciente de funcion~ios nos permite, as
#

.

.

.

sim, antever a precariedade com que e feito o controle da TUberculose

'

Hansen!ase, bem como as dificuldades no cumprimento das nonnas da Sec:ret,!!
:ria no setor de NUtrição e Epidemiologia.
Outro aspecto de importancia fundamental é o desenvol
vimento da educação sanit~ia, fator de integração das várias áreas
atividade do

c,s.,

de

sob comando e supervisão da erifermagem. Deve obedecer

a um programa elaborado em nivel regional e adaptado às condiçÕes do distrito e locais, respeitando o contexto cultural local, comprometendo todo
o pessoal do

c.s.

e sub-postos, que deve ser treinado em serviço. Enfati-

zamos a necessidade de melhorar os padrÕes do
para

~e

...

.

•

•

c.s.

IV e torná-lo modêlo '
•

A#

a programaçao seJa estend1da aos subpostos sob superv1sao

pessoal da Secretaria da Saúde.

do
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. Há~ 110tlvaza OS pa~adores desses subpÔstos

a

se integr~ ao Ceiitra de asil4e ac V.,.tuba, aJ.:i~e as diretrizes

e normas eià~radasi ~ela Seel'etaÍi.á 4!e salide em n!vel. .central,
di~trita~ e local, ·a~ do qU~a10 ~aja dispersão.de recursos

regional,
materiais

e humanos, assegurando o m~o de atendimento à Zona Urbana e satisPató
rio

AZona

Rural. A Santa C~a de Ubatuba é o centro polarizador da

as

sistência médic~ospit~ar da comunidade contando com 70 leitos no mo mento. Para atender a populaçlo estimada, 17.000 habitantes, o número de
.

.

leitos é suPiciente 1 'POis anda bem· prcS~ do ideal, que seriam 85 lei :tos, considerando 5 iei.t~s por leOOO habitantes. Para .a ~rea materno-infantil, estimamos em 17 leitos para Pediatria (20%) e lO leitos para maternidade se consideramos a média de ocupação em' 5 dias e o coeficiente
de natalidade em 40%o habitantes. Para as 680 gestantes anuais esta disponibilidade ser!a para 100% de ocupaçã~ o que não.vem ocorrendo,

mas

que poder~ ser·incrementada com as melhores condiçÕes de acesso urbano
trazidas pela rodovia RiO:..Santos.
Os· demâ.i~ 58 lei tos seriam utilizados para clinica ,
cirurgia geral,· isolamento e outras clinicas especializadas. No que
refere

Adistribuição

se

dos médicos do munic!pio, considerando 1 médico

por 1.000 habitantes, a nosso ver seria das seguintes especialidades:
Pediatras (7), para atender à população infantil (45% _do total);
Ginecologistas e Obstetras (2), para atender 19% da população, o
que corresponde a mulheres em idade.de procriar e,
ClÍnicos (7), para o atendimento da população em geral.
A infraestrutura de enfermagem e quadros administra-

tivos para o setor sa~de vem se desenvolvendo com lentidão, característica habitual das comunidades do interior; na medida em que se definir

-

uma pol!tica global de saáde para o MunicÍpio haverá melhor aproveitamen
.

'

to do pessoal disponível, aumentando seu rendimento.
FUNDAMENTO TE6RICO DO PROGRAMA

1) Estimamos a população de Ubatuba para 1975 1 pelo método aritmético.(l)
População 1975 ·...

10.294 ~ 15.251 •. 495 x
5

1

15.251 + 2.475 • 17.726
===a:o::~~:e

= 2• 475
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2) Em 1970 1 a população da zona urbana, segundo o censo, era de
'

60.3% ou seja, 9.517 habitantes e a zona rural 5-734 habitantes.
A persis1:irem estes dados percentuais, obteríamos a seguinte
distribufção da população de 1975; de acordo com a estimativa acima.
Distribuição- da- popula«jão de Ubatuba em 1970 e estimativa
p_·.ra

~
o

1975

.:._

~

.-

URBANA
l N!:!

-.

RURAL

%

N2

%

1970

~0.517

64,7

5-734

35,3

1975

~1~469

60,3

6.257

39,7

Fonte:

Instituto Brasileiro de Geografia e Estat!stica (IBGE) Ubatuba

3) A população de mulheres em idade fértil em 1970 1 foi de 2.914
ou seja 19% da população. Utilizando o mesmo racioc!nio anteri9l podemos estimar a população de mulheres em idade fértil para 1975 em 3:367;
4) A distribuição dessa.S' mulheres seria igualmente estimada

em

19% da populaÇão da _zona urbana e rural ou seja: 2.178 e 1.189;
5)

o coeficiente

de natalidade sendo de 40/1.000 o número de p~

tos esperados para a zona urbana e rural, seria de 704, assim distri bu!do:
Zona Urbana ••••••••••••• 455
Zona Rural ............ ·••• 249
Isto está baseado no seguinte racioc!nio:

3.367 -

704

1.189 -

X

OU

249
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b. No ano de 1f74. para

350

~

'1%

to~ hosPital~

lR

total de 680 partos esperados,

e 4esse total apenas 121 mulheres

Eiz~

ram pr&natal, dos quais 74 na Santa Casa com média de 5 consultas por
gravidez e 47 no centl:") de s.1c!e

Do total de gestantes que

der~

rarn os serviços de pré-natal o

<:011\

média .de 3 consul.tas por gravidez.

a luz no

,,

qu~

~ospital

apenas 34% procura-

nos Eaz pressupor que se nenhuma

providência foi tomada para lftOtivLlos 6 .o númêro.de gestantes matricuservic;~s eonti~ará

ladas nesses

c. Baseadas nessas

muito baixo.

duas p:rend.ssas ·anteriores,·estabelece-

mos o objetivo de aumentar de 34 para 60% o número de gestantes a procurarem os serviços de. :prê..natal. com a seguinte distribuição:

Zona Urbana••••••••••••••• 60% ••••••• 273 gestantes
Zona Rural •• ~••••••••••••• 60% ••••••• 149 gestantes
Total ••••• 422 gestantes
d.

No levantamento procedido na zona· rural, encontramos 90

gestantes na população de 2•714 habitantes, que correspondem a 38 1 5% da
-.#

.

populac;ao da zona rural, consequentemente ·podemos calcular que para

a

população abrangida pela programação estará contida nos 61,5% ou seja

1

143 gestantes em 4.328 habitantes. O total seria então de .233 gestantes,

,

.

contra os 279 por nos estimados, diEerença esta que·pode ser coberta pela ignorância de eertas mulheres que não sabem estar grávidas.
4.

ELABORAçXo DO PROGRAMA DA ATEN9ÃÓ MATERNA ,

Tendo em vista o adequado atendimento à gestante, à puérpera
e ao recém-nascido na área de Ubatuba, é considerando os recursos exis -

tentes foram estabelecidas as metas a curto, médio e longo prazo.
O serviço dará prioridade ao ~tendimento das gestantes

-

nao

assistidas pelo INPS, pois existe o serviço de pré-natal neste setor.
PropÕe-se a curto prazo uma cobertura relativamente alta e a
médio e longo prazo o inÍcio do atendimento à zona,rural pelos PAS, aumento da cobertura e da concentração das atividades ..
A cobertura proposta para a gestante é de 60%. Tal proporção
poderá pàrecer demasiado alta mas, na análise feita quanto ao volume

de

consuitas, verificar-se-á que não será superior ao realizado atualmente,
.

#

I

A

,

porem, o est1mUlo ao controle da gestante devera ser

•

ma~or.
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Prevê-se a inscrição de 422 gestantes no programa. Para
cálculo do

i'Nmero de

o

gest!U!tes Jrevistas, considerou-se a estimativa

P.2.

pulacional e coeficiente de uatalidade da !rea.
considerando-se o erttério recomendável, de 12 consultas em
média por gestação normal ( 3), .verificou-se que .tal exigência é variá vel

teoricamente~

entretanto, as outras atividades inerentes ao atendi-

mento, tais como: assistência de enfermagem •. laboratÓrio, etc. não

-

sao

aplicáveis por precaridade destes recursos; em vista disso, para garantir

Ull\

bom padrao de atendimento, a concentraçao

tas por

-

#

'

per~odo

H

propo~ta

#

_e de 5 consu.!,

...
"'
•
de gestaçao
e uma consulta de puerperio.
O atend1mento

. à zona rural continuará· sendo em têrmos de demanda.
Como pré-condiçÕes par~ o desenvolvimento adequado do pro grama, considera-se importante as açÕes realizadas pel~.~~~ço de enfermagem, o aprazament~ para contrôle de consulta à gestante e as ati~
dades educativas.
4.1. Objetivos

.. Prestar, assistência médico-sanitária~ gestante, à
puérpera e ao recém-~ascido da área.
Reformular o programa de assistência materna segundo
modelo indicado.
4.2. Atividades
4.2.1. Inscrição:.
A gestante serâ inscrita no serviço de pré-natal

ap6s realiza~ão 'dos exames laboratoriais de. rotina e confirmação da gr~
videz. A inscrição se faz necessária em cada gravidez.
Antes da consulta médica, a gestante passa pela pré-consulta, que consiste em tarefas tais como:

verificação dos sinais vi

tais e o peso •.

4.2.2. Consulta médica:
A consulta médica será realizada à gestante sadia

p~

ra supervisão de saÚde e à gestante doente de acordo com a demanda existente.
A consulta m6dica de pré-natal comp~eende anamnese

1

interpretação dos exames de labor~tÓrio, exame f!sico e obstétrico, pre.!
crição, tratamento, orientação e registro da consulta. O registro

,

ser a

feito segundo ·normas da Sec.retaria de SaÚde do Estado de são Paulo e SAME.
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4e2.t.l. CoJ1SUlta l §estante sadia:
.

.

.

.

C<mcentreção normalizada: são previstas 5
.

~

.

consultas :para o perJ.odo da gestaçao e uma para o-·puerperilo.
'Rendimento !nstrumental•'••••• 4 consultasjhora
Duração média da consulta •••• l5 minutos
Total de consultas anuais •••• 2.760
4.~.2.2. Consulta médica ~ gestante doente:

Considerando que o

'

.

atend~ento

'a

.
gestante

em condiçÕes pato16gicas. -deverá existir, prevê-se que pelo menos uma
hora do atendimento médico ser~ para esse tipo de consultas.
A concentração da consulta

A gestante doe.!!

te, considerando 230 dias Úteis, ser~ um total de 920.
Rendimento instrumental •••••••• 4 consultas/hora
Duração médi~ da consulta•••••• l5 minutos
Total da consulta médica prevista•••• 3.680
(sadia e doente)

.

...

~

4.2.2.3. Or1.entaçao pos-consulta:
são previstas 5 entrevistas por per!odo de
gestação e uma entrevista para ser realizada no per!odo do puerpério

J

entre o 40t e 60R dias ap6s o parto, portanto o total de entrevistas

a'

sadia ~ de 2.760~
Rendimento instrumental ••••••••••• 4 entrevistas/hora
Dura~ão

média da entrevista ••••••• l5 minutos
Entrevist~ A gestante doente são previstas

4 entrevistas diárias, total de

~20.

Rendimento instrumental •••••••••• 4 entrevistas/hora
Duração média da entrevista •••••• l5 minutos
Total

das

entrevistas preVistas entre sadias e doen

tes ••••• ••••••• ••••••• ••• ••••-•• ••••• •••••••••• •••••••• 3.680
4.2.3. Atendimento de enfe:nnagem ( 4 ):

t

a atenção dispensada

Agestante

4adia na unidade

szmitária pela visitadora sob a supervisão da enfermeira, visando atender
necessidades do per!odo da gestação que não requeiram a atuação direta e
imediata do médico. Existe uma visitadora no momento no Centro de SaÚde
a

~im

de conseguir uma cobertura de 60% de gestantes inscritas para .

o

programa, necessita-se que aquela funcionária trabalhe no serviço externo
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ell

tempo integral. ~ Olltlo 4\le·· • eaf~tr~ exeoite t>" atel1dimen-

to ~ entemagem. serão

et~4os a toe!& ges~&1ti! ~ 4óü. atendime~

tos 4e =t~~ Unt --~to por \rolt~··d4· .,. mês de gestação coinc,i

dinâo com a época prevb"tã Jarà

a ai>lie~~ u

.1•. -&>se do tox~ide Tet~

ser! minist~ád& :A 2" dose do Toxtide
· ... dbncb!1traçtb ttoiolftiili~a cdnsiderando. t!jo

co e Uni âtendin\ento quando

Tetânico.

diàs ú-

teill ieHi uftl tbt;U t.\t ftO (1 hdra,ldia"i tQilt ~)bdra}

•

lendtmeato~ini~tal·~·~····

4

atertd~tosjhora

... Duração m&dil'.l s1o .atendiment~. •. 15 minutos

Ser! realizl'.lda 4e rotina

com um

número de l visita

por gestação e uma visita no puerpér;lo. Demais casos serão selecionadÓs
· segundo critérios. definidos pelo sezoviço do programa.
- Concentração normalizada.
l visita domiciliâri~ ~ogo ~Ós a inscrição
1 visita domicil:i.~ia
to~ Por ocasião desta visita será feito

no puerpério: após o p~

o aprazamento .para a eonsulta e

avaliação do recém-nascido~
- Rendimento instrumental••••••••• l visita/hora
Ainda qae, em áreas isoladas do mun~c!pio,
zona 1'\Ulal e praias distantes, a visitadora se restrinja a apenas uma

v.!

sita domic1liária, lhe sobrar' tempo para o desenvolvimento de seu serv:!,
ço anual previsto.
-Duração média da visita, •••••••• 60 minutos (4/dia)
- Total de visitas

anuais••••••••• 920

4.2.5. Exames Laboratoriais:

.,
-Os exames serao realizados segQndo rotina, o agendamento deverá ser feito pelo serviço de enfermagem e ,anterior
~

'

agendada.

Caso~

!

consulta

especiais de acordo com a demanda.
4.2.5.1. Exames previstos:

-Wassezman e V .D.R.L. •. •. ••. • •• ••• l exame

RH••••••••••••••••••••••••••••••• l exame
(Embora o problema da icter!cia hemol!tica do rec:&n-nascido provo-

cado pelo Rh esteja praticamente

'

resolvid~

com o advento da vacina anti

ih, as populaçÕes pobres sem Previdência Social não tem as condi~Ões

adquiri-la, pelo alto
lias de ub~tuba) •.

pre~oJ' Cr$

de

450,00, maior que a renda de muitas Eam,i
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H~globina••••••••••••

5 exames

Urina.e••••··~··•••••••

5 exames

Paras1tol~g1co de Eezes •••• 1 exame
A gestante ser~ orientada através da entrevista p~s

consulta para coleta de material• anterior

Aconsulta

agendada. Os resu1

tados dos exames serão encaminhados pelo laboratÓrio do SAME e o funcionário deste setor anexará os result3dos no pro~tuário da cliemte.

4.2.6. Tratamento:
Será realizado, sempre que necessário, a 100%

das

gestantes que apresentem condiçÕes patolÓgicas.

4.2.7.

ImunizaçÕes~ .

Toda gestante ser! encaminhada para a vacinação anti
-tetânica segundo rotina, a ser proposta no programa de imunizações.
Competirá ao serviço de enfermagem, realizar os age.!!
damentos para a vacina, executar a atividade e controle sobre os mesmos.
O total de doses de vacinas anti-tetânica será

de

844, segundo o nÚmero de.gestantes previstas.
4.2.8. Odontologia:.
Toda gestante, por ocasião da 1m consulta se~á encaminhada ao serviço odontolÓgico, para diagnÓstico e tratamento segundo

as normas previstas no programa de odontologia. O total de encaminhamentos de acordo com o ~ero de gestantes previstos será de 422.
4.2.9. Suplementação alimentar:

-

,,

Nao ha.para gestante e nutriz.
4.2.10. Educação sanitária:

Esta atividade será realizada em todas as áreas por
todos os funcionários, portanto ~ fundamental que seja realizado um programa educativo que terá como objetivo geral: a responsabilidade além da
procura pela ge~tante 1 precocemente, pela gravidez (12 trimestre)

do

serviço, viswdo seu preparo para a gestação e o parto; compreensão.

da

Eam!lia em relação

Aproblemática

biopsico.social da gravidez.

Como objetivos espec!ficos vis~se que a gestante:
- demonstre interesse pelos objetivos e normas do serviço
- realize as orientaçÕes dadas no serviço
participe nas atividades programadas
-saiba discutir~ fisiologia·da gestação e mecanismo do parto
normal

• 47 •
- difunda na comunidade o valor do seguimento pré-natal
- desenvolva habilidade para betJ. cuidar de seu filho
As atividades' que propiciam oportunidades educati,

vas, tendo em vista os objetivos propostosr são:

-

.
.
J.nSCrl.çao
consulta médica
- entrevista pÓs-consulta
- visitas domiciliares
- cursos, palestras, reuniÕes, demonstraçÕes, etc.
,..
, .
· O programa preve um ml.m.mo de 2 cursos para gesta_!!
tes e l para curiosas da área.
Esse programa será avaliado quanto a:
inscrição precoce no serviço
.... - observaçao do agendamento
- observ~cia da orientação ministrada
redução de ocorrencias patolÓgicas preven!veis
- condiçÕes do parto
4.3. Estimativas de atividades previstas a curto e médio prazo
1975 - 1979
ATIVIDADES FINAIS E INTERMEDIÁRIAS

. ...

Inscr1.çao

VOLUME DE ATENDIMENTO
1975
l ' 1979
422

626

CONSULTA Gestante sadia
MIDICA
Gestante doente
;
Puerpera
TOTAL•••••••••••••••••••••••••••••

1520
252
422
2194

3378
504
626
4508

ORIENTAçÃO .
P0S-CONSULTA

Gestante sadia
Gestante doente
Puérpera
TOTAL•••••••••••••••••••••••

1520
252
422
2194

3378
504
626
4508

ATENDIMENTO
:!;)E ENFERMAGEM

Gestante sadia
Gestante doente
TOTAL ••·• ••. •. • •• • ••••• • •• •• •

760
84
844

1128
124
1252

844

1126

"

IMUNIZAÇÃO ANTI-TETÂNICA
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ATIVIDADES FINAIS E INTERMEDIÁRIAS

VOLUHE DE ATENDIMENTO
I 1979
1975

Wasserman e V.D.R.L.

TOTAL•••••••••••o•o•••••••••••

422
422
2110
2110
422
5486

563
563
2815
2815
563
7319

Gestante
VISITA
DOMICIL:ffiru:Az Puérpera
TOTAL••••••••••••••••••••••••

422
422
844

563
563
1126

422

563

2
1
3

4

422

563

EXAMES DE
LABORATÓRIO

RH
HB

Urina
Fezes

"

ENCAMINHAMENTO PARA PARTO HOSPITALAR
Gestante
CUriosas

CURSOS

TOTAL•••••••••••••••••••••••••••

ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO

-

--

-=

--

-=-

4.4. Hetps e Normas - a curto prazo

ATIVIDADES FINAIS E INTERMEDIDIAs

-

- --

1

5

-====w:::a--=

1975

METAS

E NORMAS

As··gestantés ·ass'isÜdas pelo INPS, FUNRURAL e·. outros orgãos. previdenci
árias deverão ser objeto da atenção da área materno-infantil, procur~
do integrar,os recursos disponíveis dessàS' instituiçÕes a' serviço
de
toda a comunidade.
Inscrever 60% das gestantes não cobertas pela previdência. O cálculo .
de gestantes será baseado no coe.ficiente de natalidade ' da área.

Inscrição·

.

CO~YLTA MfDICA

CONSULTA MtoiCA

Sadia

Doente
(+ 10% das ge~
tantes)

Examinar 100% ·d~s gestantes inscritas. são previstas 5 consultas para
o perÍodo de gestação e 1 consulta
entre 402 e 602 dia apÓs o parto. A
primeira consulta aprazada logo após
a obtenção dos resultados dos exames'
de laboratÓrio.
Será examinada a gestante que apresentar qualquer anormalidade referen·
te à g·~staÇão. Poderá ser encaminhada atrtvés do médico clÍnico ou d;
triageu diária. Serão previstas
4
consul~:as diárias para atendimento
a caso!.de morbidade.

ATIVIDADES FINAIS E INTERMEDÚRIAS
ORIENTAÇÃO P0S ÇONSULTA

METAS

E NORMAS

N

•

,

~

...

Sao previstas 5 entreV1stas pos
consulta para cada gestante. As·
"
.
.
,.,
entreV1Stas V1Sam a or1entaçao
pÓs consulta, agendamento para
prÓximos retornos e para vacin~
•
A
•
çao ant1-tetan1ca.

'

.

~

ATENDIMENTO DE ENFERMAGEM

são previstos 2 atendimentos p~
ra cada gestante •
.

'

EXAMES

DE LABORAT0RIO

....

Wassennahre VDRL - para diagnó,!
tico da s1filis que devem ser
feitos em 100% das gestantes
inscritas.
Urina: 5 exames por· gestante s~ dia.
RH: em 100% das gestantes inscritas.
,!!!!: para diagnóstico de anemias:
5 exames por gestante sadia.
1 exame·parasitolÓgico de fezes.

TRATAMENTO

Tratar 100% das gestantes com
reação sorolÓgica para sÍfilis
positiva. Demais anormalidades
acusadas pelos exames de laboratório.

IMUNIZAÇÃO

Imunizar contra o tétano, 100%
das gestantes :i.nsé:ri.tas, de ·aco~
do com as normas do Programa de·
ImunizaçÕes. ,
·· ·

ASSISTbCIA AO PARTO
E AO RECbJ,i.NAsCIDO

Encaminhar 100% das gestantes i~
critas para assistência ao párto
hospitalar. Estabelecer o controle das curiosas procedendo-se
a
um levantamento das que exercem~
tividades na área a fim de rece ber orientação, treinamento·é superV1sao1

....

VISITA DOMICniÂRIA

são previstas 2 vis i tas. A 1~ durante a gravidez e a 2§ no puerpé
rio imediato. Toda gestante que
apresentar anormalidade ou não 1
comparecer à consulta de pré-natal deverá ser 'Visitada~·'

TRABALHOS COM GRUPOS

são previstos 2 cursos para o ano
de 1975. O Programa
Educativo dos
,
cursos devera estar baseado nas
ne~essidades das gestantes. Toda
'equ:{pe participará dessa atividade \~ducativa.

DE GESTANTES

~
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METAS

E

NORMAS

t

previsto um curso por ano• o
programa de adestramento'i ·seJ:í!i
baseado em ·um levantamento para
identificação .do seú C:orihecimet1
to, necessidade e'mêtodos.
trabalho.

CURIOSAS

d;

4.5~

Recursos Humanos
Médico:

Para o c~lculo do número de médicos neces.:..

s&rios adotou~se o critério de 4 horas contratadas, 230 diaá ~teis por
ano e considerou-se em média 4 consultas por hora, portanto um médico
poderá taur 3.680 consultas anuaise Nessa programação, foram previs-

tas 2tl94 consultaa para atender as metas definidas.
Pot-tanto um médico poder&. atender a este progr,ama e
ainda participar de outras atividades desenvolvidas na Unidade.
Enfemeir;:

A enrermeira,

sendo funeio*ià. do hospJ:.

tal•. pârticip~' 'do ptogrànta éril tempo· parcial e seri responsável pela

-

supervisão das atividades de enfermagem e treinamento do pessoal e ain
da realizará os atend.intento.s de enfermagem previstos.

Visi tadora sanitária~

Para o programa foram previs-

tu 844 visitas 1 portanto 1 vis i tadora trabalhando em serviço externo

de ' horas diárias em 230 dias Úteis poderá realizar 920 visitas, dan-

•o duas horas para planejar e registrar as visitas e 4 horas na execução da visitação diariamente., da! sobra· tempo para vis i tas não previstas.

Atendente:

Uma atendente poderá realizar 6 atendi -

mentos por hora e calculando 5 horas para essa atividade, considerando
1 hora para preparo d~ consultÓrios e limpeza e esterilização de mate-

rial. Portanto, são previstos 6.900 atendimentos por ano. Para o progr_!
'

.

,

.

ma /oram calculados 2.532 ·atendimentos de enfermagem. Para o v-alculo

das orientações pÓs consulta 1 foi considerado 1 6 horas contratadas, 230
dias Úteis e 4 entrevistas pÓs consultas, por hora., portanto 1 atende~

te poderá fazer 5.520 entrevistas por ano (desde que não exista visit!,
dor a).
Pessoal yrevisto:

1 médico • • • • • • 23 ho.ras semanais;
1 enfermeira (a e~s.tente no hospital) - tempo parcial; ·
1 visitadora de SaÚde PÚblica ~
. 32 horas semanaiS'
2 atendentes
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4.6. InstalaçÕes
Além das instalaçÕes já existentes de acordo com o
diagnóstico propÕe-se a complementação através de:
1 sala de preparo para .. gestante

'1 sala para reuniÕes.
4. 7, Av~.Ü.aç~~ geral do Programa de SaÚde Materna
4.7.1. A curto prazo:
A avaliação terá por objetivo verificar o alcance
das metas propostas e analisar os fatores que interfiram na realização

das mesmas

possibilitando reformulaçÕes .fUturas, se necessárias. ·
A avaliação quanti tati va poderá ser realizada . a

través de:
- análise âas estimativas das atividades previstas no
ano;
~ estudo dos relatórios e dados co1etados através do

SAME e fichas existentes no serviço;
.-inscrição precoce da gestante no serviço;
número de consultas prestadas à gestante sadia;
- retornos·· às consu1 tas agendadas;
total de gestantes que consultaram por causas de
morbidade1 bem como avaliação dos diagnÓsticos existentes;
- redUção de ocorrências patolÓgicas preveníveis;
- proporç:ão .. 4e. encaminhamentos para o parto hospitalar;
-proporÇão de-gestantes que realizaram o parto a domi
c!lio;
""" de puerperas
..proporçao
que retornaram segundo agend_ê.
•"

mento para consultas de puerpério.
4.7.2. A médio prazo - 197':
A avaliação será continuada, nos termos iniciados
a curto prazo,

~

previsto o aumento da cobertura para 80% das gestant.es

da área, não assistidas pela previdência assim como da concentração da
consulta médica para 7 por perÍodo de gestação e continuar com uma para
puerpério, portanto são previstas 8 consuitas por gestante a esse prazo.
Em consequência do aumento da consulta médica prevê-se, também, um acré~

cimo das demais atividades. Quanto à visita domiciliária 1 considerando
que essa atividade é selecionada e dispendiosa, continuará o mesmo critério adotado a curto prazo. Prevê-se o atendimento à zona rural através
de programação sistemática pelos PAS. O pessoal previsto a curto prazo
continuará sendo suficiente.
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4.7.3. A longo prazo- 1964:

...

,

.

A longo prazo serao reavaliados e se necessar1o
reformu2ados os programas propostos a curto e médio prazo.

t

previsto o àtendimento máximo à zona urbana e

o atendimento . ~ zona rural segundo metas elalJoradas pelos PAS.
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ANBXO

TABELA 1 -

~pu1ação

~

2

da Ubatuba segundo idade e sexo -

M

e

n2

o- 1

I

1970

TOTAL

F

J

%

nS!

248

1.62

523

3·42

6.20

1156

7.57

2102

13.77

1168

7.65

1117

7.32

2285

14.97

10 - 14

1005

6.58

978

6.41

1983

12.99

15 - 19

835

5.47

740

4.85

1575

10.32

20. 24

600

3.93

358

2.34

958

6.27

25 .. 29

533

3.49

488

3.20

1021

6.69

30 - 34

491

3.21

403

2.64

894

5.85

35 - 39

414

2.71

366

2.40

780

5.11

40 - 49

64?

4.20

559

3.66

1201

7.86

50- 59

467

3.06

484

3.17

951

6.23

60 - 69

327

2.14

271

1.77

598

3.91

70 e +

182

1.19

185

1.21

367

2.40

7

0~04

6

0.03

13

0.07

7892

51.67

7359

48.19

15251

99.86

%

nt

275

1.80

1- 4

946

5 .. 9

.........

Desconh.

l

%

==='e======:==== ~========~======== ====================-================
TOTAL
Fonte:

I.B.G.B.

População infantil +População feminina em idade de procriar:
Ubatuba

64,24%

