
INDICADORES DE SAÚDE E AS AÇÕES REALIZADAS NO ANO DE 2017  

 

Saúde da mulher 

 Segundo dados apresentados no Painel de Monitoramento (2017) da 

Secretaria Municipal de Saúde de São José do Rio Preto, a população do 

município é 446.649, dentre estes, 237.703 (53%) são do sexo feminino. No 

distrito 1 há 59.071 (53%) mulheres e no distrito 2A 40.404 (53%).  

 Da população feminina que encontra-se na faixa etária preconizada pelo 

Ministério da Saúde (MS) para a realização do rastreamento do câncer de colo 

de útero através do exame Papanicolau, no distrito 1 há 27.065 mulheres. No 

ano foram realizados 3.245 exames apresentando cobertura de 36%. No distrito 

2A, temos 23.132 mulheres com idade recomendada para realização do exame. 

Foram realizadas 3.293 coletas e uma cobertura de 43%.   

 Quanto a mamografia, a população com idade preconizada pelo MS no 

distrito 1, apresenta 12.879 mulheres. Foram realizados 1.616 exames com uma 

cobertura de 25% e no distrito 2A, temos 5.289 mulheres e foram realizados 

1.284 exames com uma cobertura de 49%.  

 Com base nesses indicadores, visando a promoção integral da saúde da 

mulher e o aumento da cobertura do rastreamento do câncer de mama e colo de 

útero recomendados pelo MS, foram realizadas ações na disciplina do Programa 

de Integração Comunitária (PIC). 



 

Imagem 1: Grupo de gestantes da UBSF Jardim Americano 

 

Imagem 2: Outubro Rosa no Mercado Municipal de São José do Rio Preto – 

UBS Central 

 

Doenças Crônicas não Transmissíveis (DCNT) 

 O município de São José do Rio Preto tem cadastro de 35.654 hipertensos 

e 8.567 diabéticos. Entre os indivíduos que têm ambas patologias, no distrito 1 

são 3.106 cadastros e no 2.227 cadastros no distrito 2A. 



 Em relação a causa de morte, doenças do aparelho circulatório são a 

principal causa de mortalidade no município. 

 Com vistas a aumentar a cobertura de cadastros de pacientes hipertensos 

e diabéticos, incentivar a prevenção, o diagnóstico e minimizar as complicações 

e os óbitos, o PIC através dos seus alunos e preceptores, realizaram ações de 

saúde voltadas a esse grave problema de Saúde Pública.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagens 3 e 4: Verificação de pressão arterial e glicemia capilar. Orientações 

diretas e individuais sobre a importância da atividade física e controle dos fatores 

de risco para o desenvolvimento de hipertensão arterial e diabetes em 

supermercado. 

Saúde mental e violência 

 No ano de 2017 foram registrados no município de São José do Rio Preto 

2.592 casos de violência interpessoal/ autoprovocada (negligência/ abandono; 

física; autoprovocada; sexual), sendo mais prevalentes em crianças e 

adolescentes (1.378 casos; 53%). No distrito 1 foram 313 casos notificados, 

sendo mais prevalente entre adultos (173; 55%), entre as crianças, adolescentes 

e idosos foi mais prevalente a negligência e abandono e entre os adultos a física. 

No distrito 2A foram 738 notificações, sendo mais prevalente em crianças e 



adolescentes (435; 59%), entre as crianças, adolescentes e idosos a principal foi 

a negligência e abandono e entre os adultos a física.  

 Com vistas a esta problemática, forma realizadas ações em saúde,como 

por exemplo, as atividades do Setembro Amarelo.  

 

Imagens 5 e 6: Orientações em sala de espera da UBS Parque Industrial sobre 

o Dia da Luta Antimanicomial. Abordagem dos fatores de risco e prevenção das 

doenças mentais; atividade lúdica com materiais como guache e folha sulfite 

para que os presentes desenhassem com o tema livre "Liberte sua Loucura". 

 

Saúde do Trabalhador 

 No ano de 2017, foram notificados no município de São José do Rio Preto 

7.920 casos de acidentes de trabalho com ocorrência de 9 óbitos. No distrito 1, 

foram notificados 1.260 (16%) e no distrito 2ª, foram 1.745 (22%) notificações. 

Com base na redução deste indicador e seguindo as normativas do SUS para a 

saúde do trabalhador, foram realizadas ações relacionadas a promoção da 

saúde do trabalhador.  



 

Imagem 7: Orientações sobre EPI e o programa Fique Sabendo na Empresa 

Metalúrgica Mangonari. 
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