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1. Caracterização do município
Jaboatão dos Guararapes é, segundo o CONDEPE/FIDEM (2011), um dos mais
antigos grupamentos populacionais do estado de Pernambuco. As primeiras ocupações
em sua área datam de 1593, no território do Engenho São João Batista, em uma várzea
existente entre os rios Una e Jaboatão. Seu entorno foi decisivo para o fim da ocupação
holandesa em Pernambuco por ocasião da Batalha dos Guararapes, ocorrida em morro
de mesmo nome. Este fato selou o nascimento do Exército Brasileiro.
Distante da capital por 19,4 km está a 76 m acima do nível do mar, possui clima
quente e úmido além de temperatura média anual de 28ºC. Apresenta vegetação de
mata, capoeira, manguezais e canaviais. As áreas de mata atlântica perfazem pouco
mais de 3% do território municipal com a área de cobertura vegetal sendo tomada
gradativamente pela cultura canavieira e de subsistência. A cidade está localizada em
uma bacia hidrográfica caracterizada por pequenos rios litorâneos. O Rio Jaboatão,
principal curso d’água é o mais importante desta bacia que conta ainda com o rio
Pirapama. Tem como principal afluente o rio Duas Unas que conta com 72 km de
extensão. Desta bacia hidrográfica fazem parte ainda mais oito municípios.
O litoral Jaboatanense é composto pelas praias de Piedade, Candeias e Barra de
Jangada. Além disso, tem como componentes os manguezais, restingas e a foz do Rio
Jaboatão, todas as áreas de grande diversidade ecológica. O conjunto geológico do
Jaboatão envolve três conjuntos minerais importantes: o Maciço Pernambuco-Alagoas
(75% da área do município), o conjunto rochoso do Grupamento Pernambuco e os
sedimentos de cobertura dispostos na faixa litorânea.
Quanto à questão climática, o período chuvoso se desenvolve entre os meses de
março e agosto, com precipitação pluviométrica variando de 140 a 270 mm mensais e
volume anual de 1.500mm. A temperatura média se situa em torno de 26ºC, com
mínima de 18ºC e máxima de 32ºC.
De acordo com o Plano Diretor de Regionalização (PDR), Jaboatão está incluído
na 1º Região de Saúde, Microrregional 03.
Apresenta segundo o IBGE (2010) uma extensão territorial de 259 km2, sendo
166 km2 de área urbana (63,12%) e 97 km2 de área rural (36,88%). Limita-se ao Norte

com a Cidade do Recife e o Município de São Lourenço da Mata, ao Sul com o
Município do Cabo de Santo Agostinho, a Leste com o Oceano Atlântico e a Oeste com
o Município do Moreno (Mapa 01).
Compõe a segunda maior população do Estado, com o total de 644.620
habitantes segundo o Censo de 2010, sendo 630.595 de área urbana e 14.025 de área
rural. Em 2012 estimou-se uma população de 658.615 habitantes, sendo 310.686 do
sexo masculino e 347.929 do sexo feminino (DATASUS/MS, 2012).
A densidade demográfica corresponde a 2.493,06 hab/km², com taxa de
urbanização de 97,82% e taxa geométrica de crescimento populacional 2000-2010 de
1,03%aa, similar ao do estado que foi de 1,06%aa (CONDEPE/FIDEM, 2011).
Mapa 01. Localização do município do Jaboatão dos Guararapes. 2012

Fonte: GPLAN/SESAU - Jaboatão dos Guararapes, 2012.

O modelo de gestão do Município do Jaboatão, baseado no pressuposto da
Regionalização, adotou a divisão territorial em 07 Regionais, considerando critérios
demográficos, epidemiológicos, sociais, culturais e econômicos, conforme mapa a
seguir (Mapa 02).

Mapa 02. Distribuição Geográfica das Regionais por bairros. Jaboatão dos Guararapes, 2009.

Fonte: GPLAN/SESAU-Jaboatão dos Guararapes, 2009.

2. Projetos de Melhoria
Ampliação de Equipes de Atenção Básica:
Descrição da ação: A Atenção Primária de Jaboatão dos Guararapes conta com 89 Equipes
de Saúde da Família (ESF), alocadas em 73 Unidades de Saúde da Família (USF), com
cobertura de 56% da população. Conta também com 12 Unidades Básicas de Saúde (UBS), 17
Estratégias de Agentes Comunitários de Saúde (EACS), 77 Equipes de Saúde Bucal (ESB), 07
Núcleos de Apoio à Saúde da Família (NASF) e 04 Centros de Atenção Psicossocial (CAPS).
A construção das 15 Unidades de Saúde da Família (USF) está prevista para inicio de
dezembro/13 com estimativa para término em dezembro de 2014.

Quantidade: 15
Data de início: 02/12/2013
Data de conclusão: 30/12/2014

Ampliação de leitos disponíveis SUS (Especificar o tipo de leito):
Descrição da ação: Jaboatão dos Guararapes possui 03 hospitais conveniados ao SUS e
01 hospital Estadual, os quais ofertam leitos nas especialidades de cirurgia geral, clínica
médica, ginecologia, obstetrícia, ortopedia/traumatologia, cirurgia vascular, crônicos,
UTI (neonatal e Adulto) e atendimento de urgência e emergência.
Esses hospitais foram incluídos no Plano de Ação da Rede de Atenção as
Urgências da I Região de Saúde de Pernambuco – I GERES, sendo contemplados com
leitos de retaguarda de clinica médica (qualificação e ampliação), leitos de cuidados
prolongados e leitos cirúrgicos de ortopedia/traumatologia, sendo este último referência
apenas para o Hospital da Restauração.
Quantidade: 121 leitos
Data de início: Julho de 2012
Data de conclusão: Agosto de 2013

Criação/Ampliação de leitos de urgência e emergência ou Pronto Socorro:
Descrição da ação: Será construída a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) sob a
gestão Municipal, na localidade de Sotave (bairro de Prazeres). O atendimento
considerará o acolhimento e a classificação de risco em conformidade com a Política
Nacional de Atenção às Urgências, instituída pelo Ministério da Saúde. A unidade
contará com 11 leitos (07 adultos e 04 infantis).
O Município já apresenta em seu território 03 UPAS sob a gestão Estadual.
Quantidade: 11 leitos (07 adultos e 04 infantis)
Data de início: Dezembro de 2013
Data de conclusão: Junho de 2014

Hospital de ensino ou Unidade com potencial para Hospital de ensino:

Descrição da ação: O Hospital Memorial Jaboatão (hospital conveniado ao SUS de
Jaboatão dos Guararapes) deu entrada no MEC (Ministério da Educação) o Projeto de
Programa de Residência Médica.
O programa de residência médica é visto pela instituição como uma importante
parceria de contribuição mútua, sendo um fator para qualificação de seu corpo clínico,
além de contribuir para a permanência do médico (ex-residente) na Região ou na
instituição após a conclusão.

Quantidade: 193
Data de início: Dezembro de 2013
Data de conclusão: Dezembro de 2014

Construção/Ampliação de hospital com leitos exclusivos para o curso:
Descrição da ação: O Município do Jaboatão dos Guararapes já está em processo de
construção de uma maternidade municipal de risco habitual e alto risco, visando
constituir a rede materna infantil da Região Metropolitana do Recife, seguindo as
diretrizes da Rede Cegonha, consolidando o modelo de atenção à saúde da mulher e
criança, servindo também de referência de alto risco para os Municípios de Ipojuca,
Cabo de Santo Agostinho e Moreno.
A maternidade será composta por 100 leitos, sendo 20 leitos de alojamento
conjunto, 10 leitos de alojamento canguru, 10 leitos de risco habitual, 10 leitos de alto
risco, 10 leitos de UTI neonatal e 30 de UCI neonatal.
Quantidade: 100 leitos
Data de início: Agosto de 2013
Data de conclusão: Dezembro de 2014

Criação/Ampliação de Programas de Saúde:
Descrição da ação: Os pólos do Programa Academia da Saúde são espaços públicos
construídos para o desenvolvimento de atividades com de práticas corporais, atividades

físicas, lazer e modos de vida saudáveis, promovendo a autonomia dos indivíduos sobre
as escolhas de modos de vida mais saudáveis. As atividades serão desenvolvidas por
profissionais de saúde da atenção primária em saúde, especialmente dos Núcleos de
Apoio à Saúde da Família (NASF), podendo ser agregados profissionais de outras áreas
do setor público. O município garantiu recursos, junto ao Ministério da Saúde para
construção de 03 pólos e custeio de 02.
Os Centros de Atenção Psicossocial (CAPS), entre todos os dispositivos de
atenção à saúde mental, têm valor estratégico para a Reforma Psiquiátrica Brasileira.
Com a criação desses centros, possibilita-se a organização de uma rede substitutiva ao
Hospital Psiquiátrico no país. Desta forma, o Município do Jaboatão dos Guararapes
pretende ampliar a Rede de Atenção Psicossocial, através da abertura de novos serviços,
como: Unidades de Acolhimento Adulto e Infanto juvenil, abertura de mais 01 CAPS
infantil, mais 01 CAPS tipo II, implantação de 02 CAPS 24h (01 transtorno e 01 álcool
e drogas) e implantação de 01 consultório na rua.

Quantidade: 10
Data de início: Janeiro de 2014
Data de conclusão: Dezembro de 2014

