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Introdução:

A baixa concentração de médicos no Brasil é um dos fatores que dificulta o
desenvolvimento das ações de saúde no país. Este fator é agravado no
nordeste e especialmente no interior do Brasil que se encontram com índices
inferiores a média nacional de 1,5 médicos. Esta densidade que já é
considerada baixa pela Organização Mundial da Saúde - OMS, no nordeste
este índice é ainda menor, pois apenas 13% dos médicos brasileiros atuam em
cidades com menos de 50 mil habitantes, índice populacional superior a da
maioria das cidades da macrorregião centro norte de saúde, na Bahia, foco
deste projeto, que visa a implantação de um curso de Medicina no IFBA, em
Jacobina.
A região do piemonte da chapada diamantina e a macrorregião de Jacobina, na
Bahia, que sedia a macro centro leste de saúde do estado, sede da 16ª Dires,
juntamente com Irecê, sede da 21ª Dires, conta apenas com estas duas
cidades com mais de 50 mil habitantes, do total de 40 municípios, tendo a
região uma densidade de médicos inferior a 0,72, insuficiente para suprir a
demanda da população regional.

A economia baseada na agricultura e extração mineral, municípios com
arrecadação de

impostos

insuficientes, baixo IDH, não possibilita a
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consolidação de infra-estrutura que atraia profissionais médicos, seja
para os serviços púbicos ou privados.
Embora diversos serviços de saúde pública e privada sejam implantados
nestas 40 cidades da macrorregião centro leste, desde as equipes de saúde da
família e os núcleos de apoio a saúde da família, na atenção primária, a
serviços de média e alta complexidade, como os serviços de imagem e
diagnóstico, UTI, hospitais, Hemodiálise, centros de atenção psicossocial,
modelos I, II e AD, hospitais, Samu, UPA, hemodiálise, clínica de
especialidades médicas, faltam médicos para trabalhar e oferecer regularmente
estes serviços a população.

JUSTIFICATIVA

Justifica-se assim, a implantação de um curso de medicina no IFBA/Jacobina,
tornando possível, produção de conhecimento, formação de profissionais
médicos, oferta de serviços de saúde, pesquisa e extensão na área de saúde,
projetos acadêmicos, junto ás comunidades, melhoria da qualidade de vida e
da economia do território.
O Sistema Único de Saúde – SUS, propõe a universalidade do acesso, a
integralidade do cuidado e a equidade das ações de saúde, democratizando a
oferta destes serviços a todos os brasileiros. Porém, com a baixa densidade de
médicos na região Centro leste, que tem como sede a cidade de Jacobina, os
serviços sofrem descontinuidade, dificultando adesão a tratamentos médicos
de variadas ordens, desde os cuidados oferecidos na atenção primária, a
hipertensos, diabéticos, pessoas com doenças parasitárias, infecciosas, em
crianças, idosos, gestantes, homens e mulheres, até nos atendimentos de
média e alta complexidade, como serviço de hemodiálise, saúde mental,
hospitalares, ambulatoriais e de urgência e emergência.
Com a implantação de um curso de medicina em Jacobina, todos os serviços
propostos e oferecidos pelo SUS na região, poderão ser implantados, fixando
profissionais na região e obtendo continuidade e qualidade nas ações,
causando impacto positivo na vida da gente sofrida da região em foco.
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MACRORREGIÃO CENTRO-NORTE

REGIÕES DE SAÚDE

JACOBINA - 377.965 habitantes
IRECÊ - 393.780 habitantes

Com a aprovação do Plano Diretor de Regionalização (PDR) da Bahia, o
município de Jacobina ficou como Pólo de macrorregional, composta de
dezenove municípios.
Jacobina, localizada na região do Piemonte da Chapada Diamantina, no
Nordeste da Bahia, localizada a 330 km de Salvador, área de pé de serra,
possui uma área geográfica de 2.320Km2, tendo confluência com diversos
municípios a uma distância média de 40 km, limitando-se ao Norte com o
município de Mirangaba (distância 30 km), ao Leste com os municípios de
Caém (24 km) e Saúde (50 km), ao Sul com os municípios de Várzea Nova, (70
km) Miguel Calmon (33 km), Serrolândia (45 km) e Capim Grosso (60 km) ao
Oeste Ourolândia (63 km) e Umburanas (100 km).
A Ba 342 é a principal rodovia e está interligada a várias cidades entre elas
Cáem, Saúde, Caldeirão Grande, Pindobaçu, Senhor do Bonfim e Juazeiro.
A Ba 421 liga Jacobina a Miguel Calmon, Piritiba e Mundo Novo. A Br 426 liga
Jacobina a Várzea Nova, Morro do Chapéu e Irecê.
Atualmente, no Município de Jacobina e demais municípios da Regional de
Saúde dispomos do Atendimento ambulatorial das Unidades Básicas de Saúde
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(ESF) e de dois Hospitais em Jacobina e outros hospitais distribuídos em
alguns municípios.
Destes, selecionamos os leitos hospitalares existentes no município de
Jacobina, temos 333, que se somados aos 414 das cidades adjacentes,
totalizam 747 leitos. Tais números são semelhantes aos ofertados pelo Hospital
das Clínicas da secular Faculdade de Medicina da UFBA, e bem superior ao de
muitas outras no país. Estes dados mostram que existe uma infraestrutura e
número de leitos capazes de dar sustentação à prática da Residência Médica,
bem como ao uso dos mesmos como Hospital Escola.

Leitos hospitalares existentes na Região de Jacobina

NÚMERO DE
LEITOS

CIDADE
Caém
Saúde
Serrolândia
Várzea da Roça
Caldeirão Grande
Tapiramutá
Piritiba
Várzea do poço
Morro do Chapéu
Mairi
Várzea nova
Miguel Calmon

40
40
33
13
40
27
36
40
57
32
18
68

Subtotal
JACOBINA

414
HMATS
HRVG
Sta. Bárbara

Subtotal
TOTAL GERAL

107
202
24

333
747

FONTE: 16ª DIRES em 02/05/2013
Reiteramos que a região possui uma série de Programas de Saúde, como os já
citados na Apresentação, ou seja, serviços de imagem e diagnóstico, UTI,
hospitais, Hemodiálise, centros de atenção psicossocial, modelos I, II e AD,
hospitais, Samu, UPA, hemodiálise, clínica de especialidades médicas, etc.
Também destacamos que dadas às carências na região, há uma grande
demanda para a criação de três ou mais Programas de Residência Médica, nas
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áreas de Clínica Médica, Cirurgia, Ginecologia-Obstetrícia, Pediatria,
Medicina de Família e Comunidade.
Em sendo assim mostramos que os critérios prévios exigidos pelo MEC, mais
precisamente os estabelecidos pelo Ministério da Educação (MEC) dia
24/07/2013, mediante a Política Nacional de Expansão das Escolas Médicas
das Instituições Federais de Educação Superior, no âmbito do Programa Mais
Médico estão sendo contemplados, e mais, preenchemos tais requisitos.
Cabe ressaltar ainda que a proposta do governo federal de desconcentrar a
oferta deste curso em regiões que mais necessitam nos inclui, pois nosso
índice está abaixo da média do Norte e Nordeste, e sem dúvida uma das piores
do país. Assim nos inserimos na análise feita pelo Ministério da Saúde, quando
afirma que
“Precisamos dar cada vez mais oportunidades de formação médica para que
mais jovens possam fazer o curso de Medicina e residência médica. Queremos
formar mais médicos e ampliar o número de profissionais nas regiões que mais
precisam”, enfatizou o ministro da Saúde, Alexandre Padilha.
Portanto entendemos e justificamos que o Município de Jacobina seja parte do
projeto do governo federal que visa criar, até 2017, mais 11.447 vagas de
graduação em medicina, sendo 3.615 em instituições federais e a criação de 12
mil vagas de residência em todo país, além do aprimoramento da formação
médica no Brasil com a inclusão de um ciclo de dois anos na graduação em
que os estudantes atuarão no Sistema Único de Saúde (SUS).
Finalmente é importante demonstrarmos que há um empenho e compromisso
de toda a região na busca desta conquista. Temos toda a sociedade civil
reivindicando a criação do Curso de Medicina, como mostra o documento
entregue à Reitora do IFBA, em anexo, onde entidades empresariais, entidades
dos trabalhadores – sindicatos, movimentos sociais em geral, e câmaras de
Vereadores e Prefeitos assinam o referido documento, entregue a mesma
durante Audiência Pública realizada em 15 de agosto de 2013. Neste evento
tivemos na faixa de 200 representantes da sociedade civil, fato que foi motivo
de registro na imprensa em geral.
Além da sociedade civil, temos o empenho de Prefeitos que se comprometem a
disponibilizar os hospitais municipais e demais serviços de saúde para uso de
hospital escola e residência médica. Para tanto estamos juntando Termos de
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Compromissos dos mesmos, que reforçam nossa defesa da viabilidade
do Curso de Medicina na cidade de Jacobina.

OBJETIVO GERAL


Implantação do Curso de Medicina no Instituto Federal da Bahia no
município de Jacobina-BA.

OBJETIVOS ESPECIFICOS



Formar profissionais engajados nos problemas sociais da região, com
qualificação técnica para atuar de forma ética na construção de práticas
de saúde.



Garantir competências para atuar na realidade local de forma ética
utilizando campos e áreas de conhecimentos multidisciplinar e
interdisciplinar para atender aos preceitos constitucionais e à definição
de saúde que está associada às condições de vida;



Garantir parcerias com Instituições de educação publicas e privadas da
Região, promovendo intercambio dos cursos afins.



Melhorar a densidade de médicos na região que supram os serviços
implantados na Região desde a atenção básica até serviços de média e
alta complexidade garantindo a regionalização dos serviços.



Garantir desenvolvimento social e dirimir as desigualdades de acesso
aos

serviços

de

saúde,

equidade,

universalidade

e

igualdade

preconizadas pelo Sistema Único de Saúde.

ÁREA DE ABRANGÊNCIA

A região de abrangência de Jacobina compõe-se de dezenove municípios:
esta, com gestão na Atenção Básica Ampliada, inserida no PDR como sede
de Macro – Centro Norte. Os municípios que compõe esta micro são:
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Caém, Caldeirão Grande, Mirangaba, Miguel Calmon, Saúde, Morro do
Chapéu, Ourolândia, Piritiba, Tapiramutá, Umburanas, Várzea Nova, Capim
Grosso, Mairi, Quixabeira, São José do Jacuipe, Serrolândia, Várzea da Roça,
estão na gestão de atenção básica, com estrutura organizacional tanto física
como funcional, para desenvolver os serviços de atenção básica, possuem
população aproximada de 378.327 habitantes, resultando num total de mais de
700 mil habitantes quando é contabilizada a região da 21ª Dires, microrregião
de Irecê.
Esta população é bastante ampliada quando é observada a cobertura deste
postulado curso de Medicina para o IFBA Jacobina, quando será o único curso
a oferecer mão de obra médica, desde Feira de Santana até a região de
Barreiras, Santa Maria da Vitória, Bom Jesus da Lapa, Seabra e toda a
chapada diamantina. Esta população chega a mais de 1 milhão e
quinhentos mil habitantes, necessitando de profissionais médicos.
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PERFIL EPIDEMIOLOGICO

Nesta oportunidade lançamos mão de algumas análises da situação de saúde
utilizando dados demográficos, socioeconômicos, série histórica do sispacto,
com os indicadores especialmente obtendo como base de dados mortalidade e
morbidade do período 2003 a 2007.
TABELA – 1 - Município: 291750 - Jacobina
Indicador

Tipo

Unidade de
Medida
2003

Série História
2004 2005 2006

2007

SAIP1 - Taxa de
internação hospitalar
em pessoas idosas
por fratura do fêmur

P

%

4,5

3,0

11,9 11,9

7,4

SAIC2 - Percentual de
Instituições de Longa
Permanência para
Idosos (ILPI)
cadastradas,
inspecionadas.

C

%

-

-

66,0 78,3

70,5

%

-

-

0,17

0,24

SAIE57 - Proporção
de idosos com 60
PE
anos e mais vacinados
contra influenza.
CCAP3 - Razão de
exames citopatológico
cérvico-vaginais na
faixa etária de 25 a 59
anos em relação à
população-alvo, em
determinado local, por
ano

P

Razão

CCAP4 - Percentual
de
tratamento/seguimento
no nível ambulatorial
das lesões
precursoras do câncer
de colo do útero
(lesões de alto grau –
NIC II e NIC III).

P

%

MMIP7 - Proporção de

P

%

-

-

0,19 0,18

44,7% 0,0% 0,0% 0,0%

-

-

-

-

-

0,10

0,0%

-
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investigação de óbitos
infantis, com a meta
escalonada por estado
MMIP8 - Proporção de
óbitos de mulheres em
idade fértil
investigados.

P

%

-

-

-

-

-

MMIP9 - Coeficiente
de mortalidade pósneonatal.

P

%

8,5

6,4

10,5

9,6

7,5

MMIP9a - Óbitos pósneonatal.

P

N.Absoluto

12

9

15

10

10

MMIP10 - Coeficiente
de mortalidade
neonatal.

P

%

15,6

16,9

MMIP10a – Óbiros
neonatal

P

N.Absoluto

22

24

19

27

23

MMIP11 – Número
absoluto de mortes
infantis indígena

P

N.Absoluto

-

-

-

-

-

MMIC12 - Número de
casos de sífilis
congênita.

C

N.Absoluto

1

2

-

4

-

MMIC13 - Taxa de
Cesáreas.

C

%

21,9

24,4

22,0 23,5

28,5

MMIE58 - Proporção
de nascidos vivos com PE
baixo peso ao nascer.

%

9,1

8,8

8,9

8,3

8,3

FEEP14 - Taxa de
letalidade por Febre
Hemorrágica de
Dengue.

P

%

-

-

-

-

-

FEEP15 - Proporção
de cura de casos
novos de tuberculose
pulmonar bacilífera.

P

%

85,7

100,0 46,7 66,7

81,3

FEEP17 - Proporção
de cura dos casos
novos de hanseníase
diagnosticados nos
anos das coortes.

P

%

78,9

77,8

81,8

FEEP18 - Proporção
de amostras clínicas
coletadas do vírus
influenza em relação

P

%

-

-

13,3 26,0

93,3 78,9

-

-

17,3

-
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ao preconizado.
FEEP19 - Proporção
de casos de hepatites
B e C confirmados por
sorologia.

P

%

-

-

-

-

-

FEEP20 - Taxa de
incidência de aids em
menores de 5 anos de
idade.

P

%

-

-

-

-

-

PE

%

-

-

-

-

ver nota

FEEE60 - Proporção
de casos de meningite
PE
bacteriana encerrados
por critério laboratorial.

%

-

100,0

-

66,7

100,0

FEEE61 - Proporção
de exames oculares
externos realizados
em escolares para a
PE
detecção de
portadores da infecção
tracomatosa em áreas
endêmicas.

%

-

-

-

-

ver nota

FEEE62 – Realizar
pesquisa de
PE
triatomíneos conforme
estratificação de risco.

%

-

-

-

-

ver nota

FEEE63 – Realizar
vigilância
entomológica de
flebotomíneos em
áreas com
PE
transmissão das
leishmanioses
conforme classificação
epidemiológica.

%

-

-

-

-

ver nota

FEEE64 - Proporção
de imóveis
inspecionados nos
municípios infestados
por aedes aegypti.

PE

%

-

-

PRSP21b - Percentual
de unidades de saúde
que desenvolvem

P

%

-

-

FEEE59 - Proporção
de população canina
estimada vacinada
contra raiva durante
campanha.

66,0 78,3

-

-

70,5

ver nota
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ações no campo da
atividade física.
PRSP22 - Prevalência
de tabagismo.

P

%

-

-

FABP24 - Proporção
da população
cadastrada pela
Estratégia Saúde da
Família.

P

%

-

6,2

FABC25b - Proporção
de Equipes de Saúde
da Família com o
projeto Avaliação para
Melhoria da Qualidade
da Estratégia Saúde
da Família (AMQ)
implantado.

C

%

-

-

-

-

ver nota

FABC26 – Recurso
financeiro (em reais)
próprio dispendido na
atenção básica

C

R$

-

-

-

-

ver nota

FABC27 - Média anual
da ação coletiva
escovação
supervisionada.

C Quantidade

-

-

-

-

7,2

FABP28 - Cobertura
de primeira consulta
odontológica
programática.

P

%

14,1

16,8

20,6 15,9

24,9

FABP29 - Taxa de
internações por
Acidente Vascular
Cerebral.

P

/ 10.000

55,8

60,3

44,2 42,2

51,8

FABC30 - Taxa de
internação por
diabetes mellitus e
suas complicações na
população de 30 anos
e mais.

C

/ 10.000

69,8

68,4

50,0 67,1

67,1

FABP31 - Média anual
de consultas médicas
por habitante nas
especialidades
básicas.

P

Quantidade 1,14

1,26

0,72 0,92

1,01

FABP32 - Proporção
de nascidos vivos de

P

65,5

72,9 76,2

80,6

%

61,8

-

-

45,5 59,2

ver nota

83,1
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mães com 4 ou mais
consultas de pré-natal.
FABC33 - Média
mensal de visitas
domiciliares por família C Quantidade
realizadas por Agente
Comunitário de Saúde.

-

-

-

-

ver nota

FABP34 - Percentual
de crianças menores
de cinco anos com
baixo peso para idade.

P

%

-

-

-

5,1

6,1

FABC35 - Percentual
de famílias com perfil
saúde beneficiárias do
programa bolsa familia
acompanhadas pela
atenção básica

C

%

-

-

68,3 61,5

48,2

PE

%

23,1

27,0

27,1 38,9

27,0

FABE66 - Taxa de
internações por
Infecção Respiratória PE
Aguda em menores de
5 anos.

%

41,8

33,5

49,1 32,8

60,7

FABE67 - Taxa de
internação por
cetoacidose e coma
diabético.

PE

%

0,1

1,3

1,4

0,8

1,3

FABE68 - Proporção
de portadores de
Diabetes Mellitus
cadastrados

PE

%

-

-

-

-

30,9

FABE69 - Taxa de
mortalidade por
Acidente Vascular
Cerebral (AVC) na
população de 40 anos
e mais

PE

%

6,0

7,5

6,5

13,6

12,1

FABE70 - Proporção
de portadores de
hipertensão arterial
cadastrados

PE

%

-

-

-

-

-

FABE65 - Percentual
de internações por
doenças infecciosas
intestinais em
menores de 05 anos
de idade.
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FABE71 - Razão entre
equipes de saúde
PE
bucal e equipes de
saúde da família

Razão

-

0,6

0,7

0,7

0,7

%

-

-

-

-

Novo

FABE73 - Quantitativo
de ACS com
PE Quantidade
cargos/empregos
públicos regularizados

-

-

-

-

ver nota

SATP36 - Número de
Cerest implantados.

P

N.Absoluto

-

-

-

-

-

SATC37 – Número
Profissionais de saúde
matriculados.

C

N.Absoluto

-

-

-

-

-

PE N.Absoluto

-

-

-

-

Ver nota

SATE75 - Número de
Unidades Sentinela de
Acidentes e Doenças PE N.Absoluto
do Trabalho
implantadas

-

-

-

-

-

SAMP38 - Taxa de
cobertura CAPS por
100 mil habitantes.

P

/100.000

-

-

-

-

ver nota

SAMC39 - Taxa de
cobertura do
Programa de Volta
para Casa.

C

N.Absoluto

-

-

-

-

ver nota

AIVC41 - Proporção
de redes de atenção
integral à mulher e
adolescentes em
situação de violência
implantados em
municípios prioritários
no estado.

C

%

-

-

-

-

ver nota

PAGP44 – Cobertura
vacinal por
tetravalente em
menores de um ano

P

%

-

-

-

-

87,9

FABE72 – População
quilombola/assentada
cobertas por equipes
de saúde da família

SATE74 - Percentual
de Acidentes de
Trabalho Graves e
com Óbito
Investigados

PE
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de idade.
PAGP45 - Proporção
de óbitos não fetais
informados ao SIM
com causas básicas
definidas.

P

%

59,9

66,0

PAGP46 - Taxa de
notificação de casos
de Paralisia Flácida
Aguda – PFA em
menores de 15anos.

P

/100.000

-

-

-

-

-

PAGP47 - Proporção
de doenças
exantemáticas
investigados
oportunamente.

P

%

-

-

-

-

-

PAGP48 - Proporção
de casos de doenças
de notificação
compulsória (DNC)
encerrados
oportunamente após
notificação.

P

%

-

-

-

-

24,4

PAGP49 - Proporção
da receita própria
aplicada em saúde
conforme previsto na
regulamentação da EC
29/2000.

P

%

12,0

17,1

PAGP50 - Índice de
alimentação regular
das bases de dados
nacionais obrigatórias.
(SIASUS - SIHSUS CNES - SIAB).

P

%

-

-

-

-

-

PAGC51 - Proporção
de constituição de
Colegiados de Gestão
Regional.

C

%

-

-

-

-

ver nota

PAGC52 - Quantidade
de estados com a PPI
atualizada.

C

%

-

-

-

-

-

PAGP53 - Índice de
contratualização de
unidades conveniadas
ao SUS, nos estados e
municípios.

P

%

-

-

-

-

-

59,7 65,8

15,6 22,1

77,9

-
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RGEE76 - Existência
de Capítulo sobre a
Assistência
Farmacêutica incluso
no PMS (ou Plano
Municipal de Assist.
Farmacêutica)

PE

Número

-

-

-

-

Novo

RGEE77 - Existência
de Central de
Abastecimento
Farmacêutica (CAF),
com Alvará Sanitário,
implantada

PE

Número

-

-

-

-

Novo

RGEE78 - Existência
de Comissão de
Farmácia e
Terapêutica

PE

Número

-

-

-

-

Novo

RGEE79 - Proporção
de casos de PFA com
uma amostra de fezes
PE
coletada até o 14º dia
do início da deficiência
motora detectada.

%

-

-

-

-

ver nota

RGEE80 - Proporção
de eventos adversos
pós-vacinação graves
investigados.

PE

%

-

-

-

-

ver nota

RGEE81 - Proporção
de casos suspeitos de
sarampo e rubéola
investigados
laboratorialmente por
meio de sorologia.

PE

%

-

-

-

-

ver nota

RGEE82 - Proporção
de menores de um
ano vacinados com a
terceira dose da
vacina contra hepatite
B.

PE

%

-

-

-

-

80,5

RGEE83 - Proporção
de nascidos vivos
informados ao
SINASC em 2008.

PE

%

88,8

92,6

RGEE84 - Proporção
de crianças de um ano
PE
vacinadas com a
vacina tríplice viral.

%

-

-

97,0 70,7

-

-

97,7

87,4
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Legenda:
Tipo de Indicador
P = Princ. Federal
C = complementar
PE = Princ. Estadual
Nota:
1 - Nas séries históricas que apresentam um traço ( - ), significa: Sem informação naquele
ano, Dados inexistentes e Existem os dados, mas não está disponivel.
2 - Nas séries históricas onde apresentam "Ver nota", consultar instrutivo de pactuação,
anexo a Portaria Estadual 900/07, disponíveis no site, no ítem Legislação.
3 - Informações adicionais, consultar áreas técnicas, contato disponíveis no site, no ítem
contatos.
Fonte: SIS-PACTO - DIS – SESAB - 2009

TABELA – 1 - Número de casos notificados e confirmados na Regional
Agravos
Acidente por animais peçonhentos
AIDS – Adulto
Atendimento Anti-Rábico
Dengue
Doença de Chagas aguda
Doença Exantemáticas – Sarampo
Doença Exantemática – Rubéola
Esquistossomose
Hanseníase
Hepatites Virais
Intoxicação Exógena
Leishmaniose Tegumentar
Leishmaniose Viceral
Meningite - Doença Meningococicas
Meningite – Outras Meningites
Sífilis em Gestante
Síndrome do Corrimento Cervical em Mulheres
Tuberculose
Varicela
TOTAL
FONTE: SINAN-NET /2008

Notificados
225
05
1.077
2.362
03
24
52
01
57
84
33
60
09
03
04
07
17
89
216
4.329

Confirmados
225
05
1.077
1.555
0
0
03
01
57
37
20
60
05
03
03
07
17
89
154
3.318

17

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA
TABELA – 2 - Número de casos notificados e confirmados em
Jacobina
Agravos
Acidente por animais peçonhentos
Atendimento Anti-Rábico
Dengue
Doença Exantemática – Rubéola
Hanseníase
Leptospirose
Leishmaniose Viceral
Meningite – Outras Meningites
Tuberculose
Sifilis em gestante
TOTAL
FONTE: SINAN-NET / 2013.

Notificados
36
375
1708
01
00
01
10
02
00
01
1.563

Confirmados
36
375
366
00
00
00
00
00
00
00
1.382

TABELA – 1 - Município: 291750 - Jacobina
Área
2.328,00 km²
*População 2007 Resolução IBGE nº 5,
76.463 habitantes
de 28/08/07-DOU de
31/08/07
Macro
Micro
Referência Macro
(Pólo)?
Referência Micro
(Pólo)?
Dires
Tipo de Gestão
Série Histórica de
Indicadores

CENTRO-NORTE
Jacobina
SIM
SIM
16 – JACOBINA
NÃO PLENA
Pacto Integrado 2008

Calcula Distância e
Determina a Rota até A Capital: SALVADOR
Conselho Municipal
de Saúde

CMS - JACOBINA

Áreas de
Planejamento

ATENÇÃO ÀS URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS - 1
ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - 2
ATENÇÃO ESPECIALIZADA - 3
CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA - 1
EDUCAÇÃO EM SAÚDE - 1
FINANCIAMENTO DA SAÚDE - 2
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Linhas de Ação

GESTÃO DO TRABALHO EM SAÚDE E HUMANIZAÇÃO
DA ATENÇÃO - 3
INTERSETORIALIDADE - 8
PARTICIPAÇÃO E CONTROLE SOCIAL - 2
SAÚDE DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - 1
VIGILÂNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - 1
VIGILÂNCIA DA SAÚDE - 3
Ver todas as áreas
GESTÃO DEMOCRÁTICA, SOLIDÁRIA E EFETIVA DO
SUS - 5
GESTÃO DO TRABALHO E DA EDUCAÇÃO
PERMANENTE EM SAÚDE - 4
VIGILÂNCIA DE RISCOS E AGRAVOS À SAÚDE
INDIVIDUAL E COLETIVA - 10
ATENÇÃO À SAÚDE COM EQUIDADE E
INTEGRALIDADE - 9

Municípios da Macrorregião
CENTRO-NORTE
290115 - AMÉRICA DOURADA

16.189 habitantes

290300 - BARRA DO MENDES

14.054 habitantes

290323 - BARRO ALTO

13.403 habitantes

290510 - CAÉM

10.377 habitantes

290530 - CAFARNAUM

17.402 habitantes

290550 - CALDEIRÃO GRANDE

13.072 habitantes

290620 - CANARANA

24.436 habitantes

290687 - CAPIM GROSSO

25.823 habitantes

290760 - CENTRAL

17.320 habitantes

291130 - GENTIO DO OURO

11.326 habitantes

291240 - IBIPEBA

16.762 habitantes

291310 - IBITITÁ

18.614 habitantes

291460 - IRECÊ

62.676 habitantes

291535 - ITAGUAÇU DA BAHIA

12.545 habitantes

291750 - JACOBINA

76.463 habitantes

291835 - JOÃO DOURADO

20.834 habitantes

291850 - JUSSARA

14.833 habitantes
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291915 - LAPÃO

25.557 habitantes

292010 - MAIRI

19.259 habitantes

292120 - MIGUEL CALMON

27.213 habitantes

292140 - MIRANGABA

17.474 habitantes

292170 - MORRO DO CHAPÉU

34.012 habitantes

292205 - MULUNGU DO MORRO

13.755 habitantes

292335 - OUROLÂNDIA

16.302 habitantes

292480 - PIRITIBA

24.189 habitantes

292560 - PRESIDENTE DUTRA

13.822 habitantes

292593 - QUIXABEIRA

9.348 habitantes

292925 - SÃO GABRIEL

18.468 habitantes

292937 - SÃO JOSÉ DO JACUÍPE

10.477 habitantes

292980 - SAÚDE

11.866 habitantes

293060 - SERROLÂNDIA

12.120 habitantes

293130 - TAPIRAMUTÁ

17.254 habitantes

293240 - UIBAÍ

13.719 habitantes

293245 - UMBURANAS

16.081 habitantes

293305 - VÁRZEA DA ROÇA

14.479 habitantes

293310 - VÁRZEA DO POÇO

8.569 habitantes

293315 - VÁRZEA NOVA

13.949 habitantes

293360 - XIQUE-XIQUE

45.700 habitantes

38 Municípios com total de 769.742 habitantes

TABELA – 5 - Municípios da Microrregião
Jacobina
290510 - CAÉM

10.377 habitantes

290550 - CALDEIRÃO GRANDE

13.072 habitantes

290687 - CAPIM GROSSO

25.823 habitantes

291750 - JACOBINA

76.463 habitantes

292010 - MAIRI

19.259 habitantes

292120 - MIGUEL CALMON

27.213 habitantes
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292140 - MIRANGABA

17.474 habitantes

292170 - MORRO DO CHAPÉU

34.012 habitantes

292335 - OUROLÂNDIA

16.302 habitantes

292480 - PIRITIBA

24.189 habitantes

292593 - QUIXABEIRA

9.348 habitantes

292937 - SÃO JOSÉ DO JACUÍPE

10.477 habitantes

292980 - SAÚDE

11.866 habitantes

293060 - SERROLÂNDIA

12.120 habitantes

293130 - TAPIRAMUTÁ

17.254 habitantes

293245 - UMBURANAS

16.081 habitantes

293305 - VÁRZEA DA ROÇA

14.479 habitantes

293310 - VÁRZEA DO POÇO

8.569 habitantes

293315 - VÁRZEA NOVA

13.949 habitantes

19 Municípios com total de 378.327 habitantes
LEGENDA
- Gestão Plena
- Referência Macrorregião
- Referência Microrregião
- Sede de DIRES

21

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA

DESENHO DO PLANO DE REGIONALIZAÇÃO DO SUS-BA: O município de
Jacobina foi identificado como pólo, sede de Macroregião, por dispor de um
sistema municipal de saúde que oferece serviços de média complexidade
necessários ao estabelecimento da referência e contra referência de pacientes
nos diversos módulos assistenciais;



GRADE DE ASSISTÊNCIA

Norte

5.1 DESENHO DO PLANO DE REGIONALIZAÇÃO DO SUS-BA: O município
de Paulo Afonso foi identificado como pólo de microrregião, por dispor de um
sistema municipal de saúde que oferece

serviços de média complexidade

Centro
-Norte

Nordeste

necessários ao estabelecimento da referência e contra referência de pacientes
nos diversos módulos assistenciais;

Centro
-Leste

Oeste

Leste

Sul
Sudoeste

Projeto desenvolvido pela SMS/Jacobina
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REDE DE ASSISTÊNCIA:

NÚMERO DE UNIDADES DE SAÚDE POR TIPO E LOCALIZAÇÃO

Município de Jacobina:

TIPOS DE UNIDADE DE SAÚDE

LOCALIZAÇÃO

TOTAL

RURAL

SEDE

Unidade Básica de Saúde

05

-

05

UBS – Familia

06

09

15

CAPS AD

-

01

01

CAPS Tipo II

-

01

01

Centro de Especialidade
Municipal – Clinica de
Fisioterapia
Laboratório Municipal

-

02

02

-

01

01

Centro de Referencia Saúde do
Trabalhador – CEREST

-

01

01

Serviço de Testagem e
Aconselhamento

-

01

01

Fonte SMS – Jacobina-BA.
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12.2 – Numero de Unidades Hospitalares: em Jacobina.

Unidade Hospitalar
Hospital
Municipal
Antonio
Teixeira
Sobrinho

Prestador

Hospital
Regional
Vicentina Goulart

Filantropia

Clínica Santa Bárbara

Pública

Privada

Uma vez realizadas os estudos e justificativas acerca da infraestrutura do
município de Jacobina e região, no tocante a Saúde, esclarecemos que tal
trabalho que ora definimos como Pré-Projeto é tão somente um estudo
delimitado ao contexto, visando fundamentar a necessidade da criação do
curso de medicina, que por sua vez causará uma profunda mudança na
qualidade de vida dos cidadãos e cidadãs, promovendo inclusive o
desenvolvimento social, além dos atinentes à saúde, sem falar da diminuição
da pressão social ora existente nesta área.
A criação deste curso irá ser um marco de política pública do governo federal,
com vistas a solução em caráter permanente desta problemática da falta de
profissionais da área médica nesta região, bem como será uma política
inteligente de enfrentar a questão, pois sabemos que pouco adianta criarmos
cursos de medicina nos tradicionais grandes centros dos país, pois poucos ou
nenhum profissional de saúde se dirige ao interior, principalmente do interior da
Bahia. E assim mudando a política de oferta de curso no interior o governo
estará assegurando que não só durante as aulas práticas e o período de

24

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA
residências teremos médicos, como também muitos serão oriundos
destas regiões, logo aqui permanecerão após a conclusão do curso.

Defendemos ainda que o mesmo seja ofertado pelo IFBA, Campus Jacobina,
pelo fato de ser a única instituição federal de educação na região, bem como
possuir um instituto secular e que sempre se destaca fazendo bem o que se
propõe e o que se estabelece pelo governo federal. Ademais sabemos que
após a transformação da rede CEFET em IFBA pelo governo federal, este
instituto passou a ter competência para ministrar cursos superiores e mesmo
pós graduação, conforme assegurado através da Lei Nº 11.892/2008. Esta
mudança institucionalizou não somente uma política de cursos superiores e
pós graduação, bem como deu isonomia de tratamento com as universidades.

Em sendo assim, nós representantes da sociedade civil organizada, juntamente
com o IFBA, solicitamos que o Magnífico Ministro da educação, através da sua
competente SESU, façam uso da sua reconhecida inteligência e habilidade
política e administrativa para responder a esta problemática que tem
ressonância nacional, e assim contribuir, efetivamente, com a solução da
ausência de médicos em uma região que tem quase 2 milhões de habitantes.
Estamos certos que tal investimento será bastante rentável, se pensarmos no
desenvolvimento humano e social da região e mesmo do Brasil.
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ANEXOS

 TERMOS DE COMPROMISSO DE PREFEITURAS;
 DOCUMENTO DE REQUERIMENTO À REITORA DO IFBA;
 DECLARAÇÃO DE APOIO DE DEPUTADO FEDERAL DANIEL
ALMEIDA E SENADORA LÍDICE DA MATA;
 MATÉRIA DE PERIÓDICOS SOBRE A CRIAÇÃO DO CURSO DE
MEDICINA.
 MANIFESTO À POPULAÇÃO SOBRE A CRIAÇÃO DO CURSO.
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