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ESTADO DO PIAUÍ 
MUNICÍPIO DE SUSSUAPARA 

CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE 
                                    Rua José Domingos da Rocha, s/n. Centro. CEP 64.610-000 
              E-mail: cmsussuapara@gmail.com 

______________________________________________________________________ 

 

RESOLUÇÃO Nº 004, DE 17 DE NOVEMBRO DE 2017. 

 

O Plenário do Conselho Municipal de Saúde de Sussuapara, no uso de suas competências 

regimentais, em especial a constante do art. 11, e atribuições conferidas pela Lei Municipal 

nº 011, de 21 de janeiro de 1997 e suas alterações, e com base nas Leis nº 8.080, de 19 de 

setembro de 1990, 8.142, de 28 de dezembro de 1990, 8.666, de 21 de junho de 1993, com 

suas alterações e a Lei Complementar nº 141, de 13 de janeiro de 2012,  

 

RESOLVE: 

 

I – APROVAR o Plano Municipal de Saúde, vigência 2018 a  2021; 

2 – APROVAR a Programação Anual de Saúde para o ano de 2018; 

3 – APROVAR o Plano de Contingencia de Enfrentamento ao Aedes Aegypti para o ano de 

2018; 

4 – APROVAR o Plano Municipal de Saneamento Básico 2018 a 2021. 

 

 

 
SAMARA SILVA CARVALHO  

Presidente do Conselho Municipal de Saúde 
 

 

Homologo a Resolução nº 004/2017, nos termos das atribuições legais e regimentais.  

 

 

NAERTON SILVA MOURA 
Secretário Municipal de Saúde 
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APRESENTAÇÃO 

 

O Plano Municipal de Saúde tem por finalidade apresentar o planejamento da 

Secretaria Municipal de Saúde para o quadriênio 2018-2021, estabelecendo linhas 

condutoras para as ações a serem realizadas neste período.  

 

Suas diretrizes visam promover acesso às ações e serviços de saúde com qualidade 

e potencializar a capacidade resolutiva das instituições de saúde a partir da estruturação de 

redes de atenção, de forma apropriada para fortalecer o sistema e gerar um impacto 

positivo sobre o perfil de saúde da população. 

 

O processo de construção deste Plano Municipal de Saúde compreendeu um 

momento de análise das necessidades de saúde, sendo considerados o perfil demográfico, 

epidemiológico e as condições de saúde da população.  

 

Sua estrutura contempla desde a análise da situação de saúde do município até a 

formulação de diretrizes e metas, considerando como critérios de viabilidade operacional a 

lógica federativa do SUS, a importância da implementação do controle social e a 

compatibilização com o plano plurianual, na perspectiva de integração entre planejamento, 

orçamento e resultado de discussões técnicas sobre as prioridades e desafios relacionados 

ao setor saúde. 

 

Nesse contexto, seu conteúdo reflete as necessidades de saúde da população em 

relação a promoção, proteção, recuperação e reabilitação em saúde, no âmbito da atenção, 

da vigilância em saúde e da assistência farmacêutica, como as necessidades epidemiológicas, 

assistenciais e sociais, explicitadas através de compromissos e prioridades do setor saúde, 

constituindo uma base para execução, monitoramento, auditoria, ouvidoria e avaliação da 

gestão do sistema. 
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1 ANÁLISE SITUACIONAL 

 

1. ANÁLISE SITUACIONAL 
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1.2 Perfil 

Epidemiológico 
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1.1 CARACTERIZAÇÃO DO MUNICÍPIO 

 

O município de Sussuapara faz parte do Território Vale do Guaribas, localizado no 

sudeste do Piauí, pertence à região do semiárido nordestino, possui uma população de 6.457 

mil habitantes, sua área é de 208,72 km². Foi emancipado do município de Picos e instalado 

em 1997. O município tem uma população rural de 74,60 % e urbana de 25,40 % há uma 

predominância de raça branca e parda no referido município. Elevado à categoria de 

município e distrito com a denominação de Sussuapara, pela Lei Estadual nº 4810, de 14-12-

1995, com desmembramento de Picos.  

 

 A vegetação é esparsa, pouca desenvolvida, destacando-se o capim agreste como 

herbácea, seu solo é arenoso e de baixa fertilidade. Possui, clima é semi-árido quente, com 

temperatura máxima de 39ºC e a mínima é de 24ºC. 

 

 A principal atividade econômica do município é a agricultura, caracterizada pelas 

culturas de subsistência tendo como principal produto o milho, feijão, mandioca, e arroz; na 

pecuária destaca-se a criação de bovinos, suínos, ovinos, e caprinos; e, no comércio 

destacam-se lojas de confecções, tecidos, perfumaria e armarinho. 

 

MAPA DO PIAUÍ COM LOCALIZAÇÃO GEOGRÁFICA E LIMITES DO MUNICÍPIO DE 

SUSSUAPARA. 
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POPULAÇÃO POR FAIXA ETÁRIA E SEXO (Censo 2012, Estimativa 2014) 

 

 

 

 

 

 

POPULAÇÃO POR RAÇA E ZONA DOMICILIAR (Censo 2012) 
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ABASTECIMENTO DE ÁGUA 

 

O setor de saneamento funciona com um sistema de distribuição de água canalizado, 

com 99,58% domicílios cadastrados utilizam a rede pública, 2 utilizam poços ou nascentes. 

 

ABASTECIMENTO DE ÁGUA Nº % 

REDE PÚBLICA 476 99,58 

POÇOS OU NASCENTES  2 0,42 

OUTROS 00 00 

 Fonte: SIAB/SMS. 

 

 

TRATAMENTO DE ÁGUA NOS DOMICÍLIOS 

 

 Quanto ao tratamento de água 83,05% dos domicílios cadastrados realizam o 

processo de filtração, 0,20% dos domicílios usam o processo de fervura, 1,26% dos 

domicílios usam o processo de cloração e 15,69% dos domicílios não nenhum tratamento de 

água.  

 

TRATAMENTO DE D ÁGUA NO DOMICÍLIO Nº % 

FILTRADA  397 83,05 

FERVIDA 00 00 

CLORADA 75 1,26 

SEM TRATAMENTO 75 15,69 

 Fonte: SIAB/SMS  
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SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO 

 

No município praticamente não um sistema de esgoto sanitário. Onde a maior da 

população utiliza fossas, 91,63% dos domicílios cadastrados utilizam o sistema de fossas 

sépticas, e 8,37% é a céu aberto e 99,58 possuem energia elétrica. 

 

DESTINO DE FEZES E URINAS Nº % 

SISTEMA DE ESGOTO 00 00 

FOSSAS  438 91,63 

CÉU ABERTO  40 8,37 

ENERGIA ELETRICA 476 99,58 

 Fonte: SIAB/SMS  

 

 

DESTINO DE LIXO 

 

 Quanto ao lixo não existe um destino adequado, pois o município não dispõe de um 

aterro sanitário, onde a coleta pública na zona urbano e realizada 01 (uma) vez por semana. 

Em 52,09% dos domicílios é realizada a coleta pública, 44,77% dos domicílios 

queimam e enterram o lixo e 3,14% dos domicílios lançam em céu aberto. 

 

DESTINO DO LIXO Nº % 

Coleta pública 249 52,09 

Queimado e enterrado 214 44,77 

Céu aberto 15 3,14 

 Fonte: SESAPI/SIAB 
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ENSINO – MATRICULAS, DOCENTES E REDE ESCOLAR 2014 

 

Unidade Escolar Total de alunos  

Unidade Escolar São Sebastião  266 

Unidade Escolar Eliseu Nunes 52  

Unidade Escolar Ginásio Municipal 357 

Unidade Escolar Vila Nova 52 

Unidade Escolar José Domingos da Rocha 55 

Unidade Escolar Elpídio Borges dos Santos 81 

Unidade Escolar Matias Francisco de Brito 86 

Unidade Escolar Joaquim Avelino de Barros 36 

Unidade Escolar Vila Nova 64 

Unidade Escolar Francisco Idelfonso Brito 11 

Unidade Escolar Américo de Moura Santos 21 

TOTAL 1.081 

 

 

INDICE DE DESENVOLVIMENTO HUMANO 

 

IDHM 1991 0,196 

IDHM 2000 0,390 

IDHM 2010 0,586 

Fonte: Atlas Brasil 2013 Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento. 
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MAPA DE POBREZA DE DESIGUALDADE 

 

Indicador % 

Incidência da Pobreza 47,38 

Incidência da Pobreza Subjetiva 60,67 

Índice de Gini 0,38 

Limite inferior da Incidência da Pobreza Subjetiva 52,35 

Limite inferior da Incidência de Pobreza 35,27 

Limite inferior do Índice de Gini 0,34 

Limite superior da Incidência de Pobreza 59,49 

Limite superior do Índice de Gini 0,43 

Limite superior Incidência da Pobreza Subjetiva 68,99 

Fonte: IBGE, Censo Demográfico 2000 e Pesquisa de Orçamentos Familiares - POF 2002/2003. 

 

 

PRODUTO INTERNO BRUTO EM 2012 

 

Indicador Em Reais (R$) 

Impostos sobre produtos líquidos de subsídios a 

preços correntes 
2.369,00 

PIB a preços correntes 32.028,00 

PIB per capita a preços correntes 4.997,39 

Valor adicionado bruto da agropecuária a preços 

correntes 
1.640 

Valor adicionado bruto da indústria a preços 

correntes 
6.435 

Valor adicionado bruto dos serviços a preços 

correntes 
21.584 

Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de População e Indicadores Sociais 
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1.2 PERFIL EPIDEMIOLÓGICO 

 

MORTALIDADE POR GRUPOS DE CAUSAS, FAIXA ETÁRIA E POR RESIDENCIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Portal DATASUS Tabnet/SIM - 2013 
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MORBIDADE HOSPITALAR POR GRUPOS DE CAUSAS E FAIXA ETÁRIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Portal DATASUS Tabnet/SIH - 2014 
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1.3 ANÁLISE DA ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE 

 

A integralidade é um dos princípios doutrinários da política do Sistema Único de 

Saúde(SUS), que se destina a conjugar as ações direcionadas à materialização da saúde como 

direito e como serviço. Além da dimensão horizontal da integralidade que incorporem ações 

práticas na assistência, os saberes da prevenção, proteção, cura e reabilitação, é preciso 

formatar as redes temáticas de saúde, resultando na formulação de um projeto terapêutico 

holístico e cidadão, cujas propriedades essenciais sempre serão do todo, uma vez que 

nenhuma das partes se possui isoladamente. 

 

 

1.3.1 Atenção Primária à Saúde 

 

A Atenção Primária à Saúde (APS) deve ser compreendida com uma forma de 

organização dos sistemas de serviços de saúde, no qual é a porta de entrada do sistema de 

saúde, se configurando como espaço de coordenação das respostas às necessidades dos 

indivíduos, suas famílias e comunidade. Tem como eixo estruturante a Estratégia Saúde da 

Família e está organizada de modo a fortalecer as ações e serviços de saúde, na perspectiva 

de dar resposta à maioria das demandas de saúde da população e de promover a 

integralidade do cuidado. 

 

No município de Sussuapara – PI a rede de Atenção Básica está composta por  03 

equipes da Estratégia Saúde da Família (ESF) que atuam em 03 Unidades Básicas de Saúde 

(UBS) e 02 Postos de Saúde, com uma cobertura de 100 % da população residente, com a 

integração de 03 equipes de Saúde Bucal e 01 Nucleo de Apóio à Saude da Familia.  

 

Vislumbrando a consolidação e expansão da ESF, o Ministério da Saúde(MS) 

disponibiliza aos municípios o credenciamento em Programas e Projetos Especiais, dentre 

eles, o Programa Saúde na Escola – PSE que prevê a realização de diversas ações articuladas 

pelas equipes de saúde e educação com o objetivo de garantir atenção à saúde e educação 

integral da rede básica de ensino. Atualmente, em Sussuapara, está implantado nas 03 

http://www.epsjv.fiocruz.br/dicionario/verbetes/intsau.html
http://www.epsjv.fiocruz.br/dicionario/verbetes/sisunisau.html
http://www.epsjv.fiocruz.br/dicionario/verbetes/sisunisau.html
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Unidades Saúde da Família, atendendo 11 escolas publicas, atingindo um público alvo em 

torno de mil e cem escolares. O Ministério da Saúde repassa uma parcela anual para auxiliar 

o custeio das ações, de acordo com o número de equipes da ESF que desenvolvem esse 

programa. 

 

Com o intuito de ampliar a capacidade das gestões federal, estaduais e municipais, 

além das Equipes de Atenção Básica, em ofertarem serviços que assegurem maior acesso e 

qualidade, de acordo com as necessidades concretas da população, o Ministério da Saúde 

através da Portaria n. 1.654, de 19 de julho de 2011 instituiu o Saúde Mais Perto de Você - 

Acesso e Qualidade, Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção 

Básica - PMAQ. 

 

O Programa busca induzir a ampliação do acesso e a melhoria da qualidade da 

atenção básica, com garantia de um padrão de qualidade comparável nacional, regional e 

localmente de maneira a permitir maior transparência e efetividade das ações 

governamentais direcionadas à Atenção Básica em Saúde. Com esse propósito o município 

de Sussuapara aderiu ao programa com 3 equipes de saúde da família, 3 equipe de saúde 

bucal e 1 equipe do NASF. 

 

 

1.3.2  Atenção Especializada e  Hospitalar Ambulatorial  

 

A Atenção Especializada envolve ações e serviços de Média e Alta Complexidade e a 

Atenção Hospitalar, incluindo procedimentos para o diagnóstico, tratamento e reabilitação 

com vistas à complementaridade de ações demandadas pela Atenção Primária à Saúde. 

 

Esta linha da atenção à saúde está organizada em rede assistência com o 

referenciamento de para o município Polo de Saúde regional, Picos – PI ou Teresina – PI. 

Para isso, foi feita uma pactuação entre os gestores que integram o Território Vale do Rio 

Guaribas e do Estado, formalizada pelo instrumento de Programação Pactuada e Integrada 

(PPI). 
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 O município não dispõe Serviços Especializados, Apoio Diagnóstico, Reabilitação e 

Tratamento como: laboratórios de patologia clínica, radiodiagnóstico, ultra-sonografia, 

eletrocardiograma, eletroencefalograma, fisioterapia, serviços de atenção ocular, 

oncológica, dentre outros, os mesmos, tem como referencia Picos – PI e Teresina – PI. 

 

Existe outras Especialidades multiprofissionais como: Fisioterapia e Nutrição que 

atendem as demandas da Atenção Primária e Atenção Especializada da população residente.  

 

 

1.3.3 Atenção Hospitalar 

 

O hospital é um componente fundamental na integralidade do cuidado, concebido 

de forma ampliada integrada, respondendo a situações de maior complexidade ou 

gravidade. O município de Sussuapara não possui hospital dentro da Rede, porem o acesso 

se dá pelo  referenciamento a Picos e/ou Teresina. 

 

 

1.3.4 Política de Sangue e Hemoderivados 

 

O sangue, seus componentes e derivados são produtos essenciais e ainda insubstituíveis 

no tratamento de diversas doenças, sejam de natureza hereditária, infecciosa ou metabólica.  

 

O Estado do Piauí possui uma hemorrede que coordena a Política de Sangue e 

hemoderivados, tendo como sua missão principal fornecer a população sangue com garantia 

de qualidade, assegurar o atendimento aos portadores de hemopatias e contribuir para o 

ensino e a pesquisa nas áreas de hematologia e hemoterapia. 

 

Dentro dessa rede está o município de Picos, o qual possui um Hemocentro Regional. 

Esse hemocentro é responsável pela captação de sangue e distribuição para as redes 

hospitalares. 
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1.3.5 Rede de Laboratórios de Saúde Pública 

 

A assistência laboratorial corresponde ao conjunto de ações que busca planejar, 

executar, controlar, agir e atuar corretivamente nas fases de trabalho dos laboratórios e 

postos de coleta. Na fase pré-analítica é realizado exame clínico, pedido de exame, preparo 

do paciente e obtenção da amostra. Na fase analítica é feito o procedimento de medição e 

na fase pós-analítica é emitido resultado e encaminhado para avaliação médica de resultado. 

 

De acordo com o desenho atual da rede de laboratórios, a SMS possui 01 um laboratório 

conveniado, onde são realizados exames menos complexos tais como: dosagens 

bioquímicas, dosagens hematológicas, parasitológicos e urinálise. 

 

Há no município de Picos, demais laboratórios, inclusive o Regional – LACEM que serve 

de referência para os municípios do Território Vale do Rio Guaribas, esse é responsável por 

realizar exames mais complexos, tais como: dengue, leptospirose, culturas, entre outros. 

  

 

1.3.6 Redes Temáticas de Atenção à Saúde 

 

O planejamento e o aperfeiçoamento das Redes de Atenção à Saúde são pontos de 

destaques do SUS. Seguindo as diretrizes nacionais e a determinação da Constituição Federal 

foram priorizadas cinco redes temáticas. 

 

Na configuração das Redes de Atenção à Saúde os modelos operacionais de implantação 

devem seguir os seguintes critérios: definição de território, diagnóstico situacional da região, 

construção de uma situação desejada para os serviços de atenção primária, dos outros níveis 

de atenção e os serviços de apoio; criação de sistemas logísticos de suporte e criação de 

sistema de regulação e governança. 
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As Redes de Atenção do município estão estruturadas sob caráter de Região de Saúde 

englobando as áreas programáticas de Saúde Mental, Pessoas com deficiência, atenção 

materna e infantil, doenças e complicações crônicas e urgência e emergência. 

 

Quanto à Saúde Mental, em conformidade com a Reforma Psiquiátrica, referencia a 

população portadora de transtorno leve, moderado ou grave, assim como os decorrentes de 

uso de álcool e drogas ao Centros de Atenção Psicossocial – CAPSs no município de Picos. 

 

No tocante ao cuidado da pessoa com deficiência, os casos são referenciados ao Centro 

de Reabilitação Santa Ana ou Associação Piauiense de Atenção e Assistência em Saúde, 

existe no município referencia territorial, Picos. Vale estacar, que os dois serviços são de 

extrema relevância para a estruturação dessa rede que está em discussão. 

 

A Rede de Atenção Materna e Infantil, caracterizada como estratégica para assegurar às 

mulheres o direito ao planejamento reprodutivo, à gravidez, ao parto e ao puerpério, e às 

crianças o direito ao nascimento seguro e ao crescimento e desenvolvimento saudáveis, tem 

seu desenho regional estabelecido no município de Picos, para os casos de maior 

complexidade, são referenciados para Teresina, Maternidade Evangelina Rosa. 

 

 A Rede de Atenção às Urgências pautou-se na articulação e na integração de todos os 

estabelecimentos de saúde do Piauí, essa rede que terá seu desenho definido e 

implementado na região, como previsão para implantação do Serviço de Atendimento 

Móvel às Urgências (SAMU) no município. Há interesse pela gestão municipal, ao projeto 

para a construção de uma Sala de Estabilização nos próximos anos. 

 

A Rede de Atenção as doenças crônicas, tem como referencia, Picos na especialidade de 

Terapia Renal e Oncológica em Teresina. 
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1.3.7 Assistência Farmacêutica 

 

O Sistema Único de Saúde – SUS, nos últimos anos, tem alcançado importantes 

avanços no desenvolvimento das suas diretrizes básicas: a universalização, a integralidade, a 

descentralização e a participação popular. 

 

O aprofundamento do processo de descentralização gera necessidades de 

aperfeiçoamento, busca de novas estratégias que venham ampliar a capacidade de gestão 

do município. Por sua vez, a consolidação das ações de Atenção Básica, como fator 

estruturante do Sistema Municipal de Saúde, torna-se um desafio para o seu fortalecimento. 

 

Neste contexto, a Assistência Farmacêutica reforça e dinamiza a organização do 

sistema municipal, tornando-o mais eficiente, consolidando vínculos entre os serviços e a 

população, contribuindo para a universalização do acesso e a integralidade das ações. 

 

No tocante à assistência farmacêutica no município de Sussuapara – PI, foi 

elaborado uma padronização de medicamentos com os profissionais que integram o Sistema 

Municipal de Saúde. A aquisição de medicamentos da Farmácia Básica é feita com base na 

Relação Nacional de Medicamentos Essenciais – RENAME e no perfil epidemiológico da 

população, tendo o profissional Farmacêutico na organização e responsabilidade do serviço.    

 

Na Secretaria Municipal de Saúde, a distribuição é realizada pela Central de 

Abastecimento Farmacêutico paras  unidades  locais  de  saúde,  através  de  um  

cronograma  mensal  e solicitações esporádicas. O critério utilizado é o de atendimento de 

solicitação da Unidade Local. 

 

Quanto ao controle de estoque dos medicamentos dispensados, é importante, 

ainda, frisar que a Assistência Farmacêutica no municipio, priorizou como meta para 2018 a 

implantação do Sistema Nacional de Gestão da Assistência Farmacêutica – HORUS. Esse 

sistema é fornecido gratuitamente pelo Ministério da Saúde e é uma ferramenta de gestão 

que permite o controle mais eficiente dos recursos financeiros investidos nos processos de 
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aquisição e distribuição dos medicamentos; melhor controle de estoque com redução das 

perdas e das interrupções no fornecimento dos medicamentos nos serviços; geração de 

dados para o desenvolvimento de indicadores de assistência farmacêutico para auxiliar no 

planejamento, avaliação e monitoramento das ações nessa área. 

 

 

1.3.8 Regulação e Controle do Sistema de Saúde 

 

A Central Regional de Regulação do Vale do Rio Guaribas, atende 42 municípios e institui 

a Política Nacional de Regulação do SUS, numa cogestão entre o Estado do PI e o Município 

de Picos - PI.  

 

São atribuições da regulação: garantir o acesso aos serviços de saúde de forma 

adequada; garantir os princípios da equidade e da integralidade; fomentar o uso e a 

qualificação das informações dos cadastros de usuários, estabelecimentos e profissionais de 

saúde; elaborar, disseminar e implantar protocolos de regulação; diagnosticar, adequar e 

orientar os fluxos da assistência. 

 

A porta de entrada para atendimento primário é a Unidade Básica de Saúde (UBS). Dessa 

forma, o médico da unidade solicita o procedimento para o paciente e, se necessitar de 

consulta especializada ou exames de Média Complexidade, como patologia clínica, 

radiografia, mamografia, por exemplo, a própria secretaria municipal de saúde requisita o 

procedimento via sistema. 

 

 

1.3.9 Vigilância em Saúde 

 

Vigilância é a observação permanente da distribuição e tendências da incidência de 

doenças mediante a coleta sistemática, consolidação e avaliação de informes de morbidade 

e mortalidade, assim como de outros dados importantes, e a regular divulgação dessas 

informações a todos os que necessitam conhecê-la. 
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A Vigilância em Saúde é responsável por todas as ações de vigilância, prevenção e 

controle de agravos, prioritariamente associado às ações de promoção à saúde, com o 

monitoramento epidemiológico das doenças transmissíveis e não transmissíveis, de 

atividades sanitárias programáticas, de vigilância em saúde ambiental e saúde do 

trabalhador, elaboração e análise de perfis demográficos epidemiológicos, proposição de 

medidas de controle, etc. 

 

A Vigilância encontra-se distribuída em patamares hierárquicos técnico-administrativos, 

nas esferas federal, estadual, municipal e regional, sendo que a base de todas as 

informações é a região, mais precisamente a microárea. 

 

As ações executadas pela Vigilância em Saúde são definidas em função do risco 

epidemiológico, sanitário e ambiental em saúde, existentes no Município e também 

definidas pelo Ministério da Saúde (Programação de Ações de Vigilância à Saúde –PAVS) e 

pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária –ANVISA. 

 

A Vigilância Sanitária passou ser executada pelo município de Sussuapara a partir de 

1997, que foram criadas em caráter transitório para dar sustentação legal às atividades. 

Atualmente a Vigilância Sanitária municipal executa ações na área de alimentos e ambiente, 

sendo estas de fiscalização, cadastramento, licenciamento e controle de estabelecimentos 

sujeitos a mesma e ainda recebimento e atendimento de denúncias no âmbito da saúde 

pública. 

 

O conjunto de ações tem como objetivo a promoção da saúde e prevenção de 

agravos relativos ao consumo de bens de interesse à saúde da população. Realizando ações 

sanitárias em estabelecimentos na área de alimentos e outros onde há manipulação de 

alimentos para verificação das condições estruturais e higiênico-sanitárias, procedimentos, 

produtos, manipuladores de alimentos. Investiga casos e surtos de toxinfecção alimentar em 

conjunto com a Vigilância Epidemiológica.  
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O atendimento a denúncias é realizado em estabelecimentos comerciais em geral, de 

ensino, residências, ambientes externos, depósitos de resíduos sólidos para reciclagem e 

clubes recreativos, estas são encaminhadas para outros setores municipais quando 

necessário. Ações educativas também são realizadas a população e ao setor regulado. 

 

A Vigilância Epidemiológica desenvolve ações inerentes à área, como: vigilância das 

doenças e agravos transmissíveis de notificação compulsória, vigilância do óbito e 

monitoramento de doenças e agravos de relevância epidemiológica. Atuam nesse processo 

as equipes da Estratégia Saúde da Família e técnicos municipais que integram o Sistema 

Municipal de Saúde. 

 

             A área de Vigilância Ambiental no município tem sua atuação centrada no controle de 

doenças de relevância epidemiológica como: dengue, doença de chagas e de zoonoses.  

 

O município realiza anualmente, de conformidade com o Ministério da Saúde, 

vacinação das populações canina e felina, também, atuando na captura e eutanásia de 

animais errantes, e, monitoramento da água para consumo humano, entre outras atividades 

inerentes a área. O Sistema Municipal de Saúde possui uma equipe de profissionais 

composta por 05 (cinco) agentes de endemias. 

 

A Vigilância a Saúde do Trabalhador - As ações e serviços voltados à Saúde do 

Trabalhador são realizadas pelas equipe de saúde da família e pelo CEREST – Centro Regional 

de Referência em Saúde do Trabalhador, que tem sede em Picos – PI, além das ações de 

promoção, prevenção e assistência à saúde do trabalhador, as ações de  investigação e 

intervenção sobre situações de riscos decorrentes da atividade laboral, esta última, ainda, 

bem insipiente. 
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3. GESTÃO EM SAÚDE 

 

A gestão governamental em saúde tem natureza complexa com caráter 

multidimensional. Essa está organizada de forma a atender os compromissos e 

responsabilidades sanitárias assumidas por meio das diretrizes estabelecidas pelo arcabouço 

legal do SUS. 

 

A Secretaria Municipal de Saúde – SMS, órgão da Administração Pública Municipal 

instituiu o Fundo Municipal de Saúde através de Lei Municipal. Na gestão pública em saúde 

do município compreende o Conselho Municipal de Saúde, órgão permanente e deliberativo 

do Controle Social do SUS, criado pela Lei Nº 005, de 21 de janeiro de 1997, com 

funcionamento em consonância com a Resolução 453, de 10 de maio de 2012 do Conselho 

Nacional de saúde, que dispõe sobre a aprovação das diretrizes para criação, reformulação, 

estruturação e funcionamento dos Conselhos de Saúde.  

 

O Sistema Municipal de Saúde tem seu financiamento feito de forma tripartite, com 

repasse de recursos, por transferência fundo a fundo e por convênios, das esferas federal e 

estadual e com recursos próprios, advindos do Tesouro Municipal. De acordo com a lei 

complementar 141 de 13 de janeiro de 2012, a União aplicará, anualmente, em ações e 

serviços públicos de saúde, o montante correspondente ao valor empenhado no exercício 

financeiro anterior, apurado nos termos desta Lei Complementar, acrescido de, no mínimo, 

o percentual correspondente à variação nominal do Produto Interno Bruto (PIB) ocorrida no 

ano anterior ao da lei orçamentária anual. Os Estados e o Distrito Federal aplicarão, 

anualmente, em ações e serviços públicos de saúde, no mínimo, 12% (doze por cento) da 

arrecadação dos impostos e os municípios 15%. 

 

Conforme a Portaria GM/MS Nº 399/2006 que publicou o Pacto pela Saúde – consolidação 

do SUS e aprova as Diretrizes Operacionais do mesmo, nas dimensões – Pacto pela Vida, em 

Defesa do SUS e de Gestão, no seu item III, determina que o financiamento do Sistema Único 

de Saúde: 

1.Responsabilidade das três esferas de gestão – União, Estado e Municípios; 
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2.Repasse fundo a fundo, definido como modalidade preferencial de transparência de 

recursos entre gestores; 

3. Financiamento de custeio com recursos federais organizados através de blocos de 

financiamento, conforme abaixo: 

Bloco 1 – Atenção Básica 

Bloco 2 – Atenção de Média e Alta Complexidade 

Bloco 3 – Vigilância em Saúde 

Bloco 4 – Assistência Farmacêutica 

Bloco 5 - Gestão do SUS 

Bloco 6 – Investimento – Portaria GM Nº 837/09  

 

A operacionalização do Plano Municipal de Saúde Sussuapara está condicionada a 

disponibilidade de recursos técnicos e financeiros, com observância da coerência entre as 

metas físicas estabelecias no plano e a arrecadação financeira oriunda do Tesouro Municipal, 

as transferências do Ministério da Saúde e de outras fontes. A previsão orçamentária 

orientará os instrumentos de planejamento da Secretaria Municipal de Saúde, PPI – 

Programação Pactuada Integrada da Assistência e o Plano Plurianual – PPA,dentre outros 

instrumentos de gestão. 

 

Compete a Secretaria de Saúde, planejar, coordenar e executar a política municipal 

de saúde, visando à proteção da população através do combate às doenças endêmicas, 

epidêmicas, crônico-degenerativas e as carenciais. Controlar a qualidade e a eficiência dos 

serviços de saúde realizados diretamente e por terceiros, contratados ou conveniados; 

formular, apoiar, fomentar e executar programas, projetos e ações de segurança alimentar. 

 

O quadro de recursos humanos compreende servidores efetivos da esfera municipal, 

cedidos pelo Ministério da Saúde/Fundação Nacional de Saúde/ FUNASA e contratados, 

quando necessário.  
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DEMONSTRATIVO DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS (Fonte: SIOPS) 
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2 MATRIZ ESTRATÉGICA 

 DO SUS EM SUSSUAPARA 

 

2.1 MISSÃO 

2.2 OBJETIVO 
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2 ESTRATÉGICA DO SUS EM SUSSUAPARA 

 

2.1  MISSÃO 

Coordenar e implementar a política de saúde, promovendo a ampliação do acesso à 

saúde com qualidade em todos os níveis de atenção de forma humanizada, segundo as 

necessidades sociais, em tempo oportuno e com resolutividade.  

 

2.2 OBJETIVO 

Avançar na consolidação de um Sistema de saúde universal, equânime, integral com 

ênfase na resolutividade baseada nas necessidades e riscos que a população está exposta. 
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3. DIRETRIZES, OBJETIVOS E INDICADORES 

DIRETRIZ 1 - Garantia da Gestão Democrática em Saúde 

Objetivo Geral: Fortalecer a capacidade de gestão do sistema municipal de saúde de forma a 

potencializar o conjunto de recursos disponíveis na prestação de serviços e ações de saúde, 

para a melhoria da qualidade da atenção, articulada com organismos e controle social. 

3.1.1 Indicador: Gestão de Pessoas 

Metas – Período 2018-2021 

1- Realização de concurso ou seleção pública de acordo com a necessidade da 

rede de serviços; 

2- Estabelecer espaços de negociação permanente entre a gestão e trabalhadores, 

discutindo alguns direitos e deveres das categorias profissionais; 

3- Promover educação permanente para os profissionais na área de saúde nas  

áreas da Atenção e da Gestão; 

4- Assegurar a Jornada de trabalho de 40 horas semanais dos profissionais 

médicos e demais profissionais que fazem parte da ESF; 

5- Criar comissão para negociação  entre a gestão e trabalhadores, com o objetivo 

de discutir e elaborar o Plano de Cargos, Carreiras e Salários;  

6- Implantar o Plano de Cargos, Carreiras e Salários. 

 

 

3.1.2 Indicador: Gestão Descentralizada e Regionalizada do SUS 

Metas – Período 2018-2021 

 
1- Dispor do Cartão SUS para todos os usuários dos serviços de atenção à saúde; 

2- Elaborar, anualmente, a Programação da Atenção à Saúde, incluída a 

Assistência e Vigilância à Saúde, em consonância com o Plano Municipal de 

Saúde, no âmbito da PPI da Atenção à Saúde; 

3- Pactuar e fazer o acompanhamento da referência da atenção a saúde em 

cooperação com o estado e os municípios envolvidos no âmbito regional e 
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estadual, conforme a PPI da Atenção à Saúde, a cada ano; 

4- Analisar continuadamente  os contratos e convênios com prestadores 

contratados e conveniados, bem como das unidades públicas, anualmente; 

5- Realizar Planejamento Anual de forma integrada e reuniões periódicas 

envolvendo a Gestão, Atenção Básica, Vigilância em Saúde e demais Serviços do 

Sistema Municipal de Saúde; 

6- Apresentar o Relatório Quadrimestral de Prestação de Contas ao Conselho 

Municipal de Saúde e à Câmara de Vereadores. 

 

 

 

3.1.3 Indicador: Instâncias e processos de participação social 

 

Metas – Período 2018-2021 

 
1- Realização da Conferência Municipal de Saúde; 

2- Realizar eleição para composição do  Conselho Municipal de Saúde – CMS; 

3- Dispor de formulários de pesquisa de satisfação dos usuários do SUS local nas 

Unidades Básicas de Saúde; 

4- Manter o Conselho Municipal de Saúde organizado e funcionando em 

conformidade com a Resolução nº 453/ 2012, do Conselho Nacional de Saúde; 

5- Descentralizar as reuniões do Conselho Municipal de Saúde para os bairros 

visando prover a participação da comunidade; 

6- Estruturar mecanismos de comunicação social para difundir as ações 

desenvolvidas pelo Conselho Municipal de Saúde e operacionalização das ações 

e serviços de saúde das Unidades de Saúde e Serviços do município; 

7- Contemplar deliberações das Conferências Municipais de Saúde; 

8- Ampliar o acesso do Controle Social quanto a aplicação dos recursos financeiros 

inserindo as informações no site da Prefeitura Municipal; 

9- Equipar/aparelhar o Conselho Municipal de Saúde, a fim de assegurar o seu 

funcionamento e apoiar as ações do controle social. 
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3.1.4 Indicador: Investimento e custeio do Setor Saúde 

 

Metas – Período 2018-2021 

1- Garantir a aplicação, de no mínimo, 15% da receita própria em saúde, conforme 

previsto na Lei complementar 141 de 2012; 

2- Assegurar recursos para implementação de políticas de promoção à saúde, 

atenção e da gestão; 

3- Elaborar projetos para aquisição de equipamentos,  ambulâncias, reforma ou 

estruturação de Unidades de Saúde ou serviços em conformidade com política 

do Ministério da Saúde, provendo condições de acessibilidade e exigências 

legais; 

4- Assegurar suprimento de insumos, recursos materiais e equipamentos 

necessários ao funcionamento das UBS/ESF e todo o Sistema Municipal de 

Saúde; 

5- Assegurar manutenção periódica em equipamentos e frota de veículos do 

Sistema Municipal de Saúde; 

6- Assegurar transporte adequado durante as 24 horas (ambulância), para 

pacientes da zona urbana e rural que necessitam se locomover neste tipo de 

viatura; 

7- Adquirir equipamentos de informática para as Unidades de Saúde; 

8- Assegurar recursos financeiros para a estruturação das Redes de Atenção à 

Saúde: Rede Cegonha, Rede de Atenção às Urgências e Emergências, Rede de 

Atenção às Pessoas com Deficiências, Rede de Atenção às Doenças Crônicas e 

Rede de Atenção Psicossocial; 

9- Realizar reforma nas UBS; 

10-  Implantar a Academia da Saúde.  

 

3.1.5 Indicador: Regulação, controle, avaliação e auditoria do SUS 

Metas – Período 2018-2021 
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1-  Realizar o acompanhamento das ações da marcação do município de 

Sussuapara; 

2- Identificar a demanda reprimida para realização de consultas especializadas e 

demais procedimentos;  

3- Capacitar operadores de sistemas de informações em saúde; 

4- Registrar 100% das denúncias encaminhadas à Secretaria Municipal de Saúde, 

adotando providencias adequadas a cada situação; 

5- Formar comissões temporárias do CMS.  

 

DIRETRIZ 2 – Fortalecimento da Atenção Integral à Saúde 

Objetivo Geral: Garantia do acesso da população aos serviços de saúde de qualidade, com 

equidade, integrando um conjunto de ações de caráter individual ou coletivo, com 

promoção a saúde, prevenção de doenças, diagnóstico, tratamento e reabilitação, mediante 

do aperfeiçoamento, melhoria e aprimoramento da atenção básica. 

 

3.2.1. Indicador: Aprimoramento e Fortalecimento da Atenção Básica 

Metas – Período 2018-2021 

 
1- Garantir cobertura assistencial  da atenção básica;  

2- Contemplar nas programações Anuais de saúde as ações de promoção, 

prevenção e tratamento, identificadas como necessárias no território das 

unidades de saúde, de acordo com o perfil epidemiológico local, priorizando a 

áreas e a população de maior vulnerabilidade; 

3- Reduzir as internações por causas sensíveis a atenção básica; 

4- Garantir no mínimo a média de 01 consulta médica por habitante / ano nas 

especialidades básicas, garantindo o atendimento para as comunidades rural 

e urbana, conforme parâmetro do MS; 

5- Realizar no mínimo 01 visita mensal domiciliar por família realizada por ACS e 

demais integrantes da ESF, conforme pactuação de Indicadores do Pacto pela 
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Saúde; 

6- Capacitação permanente das equipes de saúde incluindo todos os 

profissionais da ESF; 

7- Implantar a política municipal de educação permanente, comtemplando a 

necessidade de aprimoramento e ampliação dos serviços da rede pública do 

município; 

8- Implantar protocolos assistenciais com as equipes multiprofissionais da ESF 

em consonância com os protocolos e diretrizes nacionais e estaduais, 

implementando nas unidades da ESF; 

9- Promover a integração das ações de atenção primária e vigilância em saúde 

nas unidades básicas; 

10- Assegurar e garantir atendimento médico, odontológico e de enfermagem nas 

Equipes da ESF nas comunidades urbanas e rurais; 

11- Promover o estudo de territorialização nas Unidades de Saúde, realizando o 

mapeamento para implantação ou redistribuição da população excedente; 

12- Realizar campanhas intensificação de prevenção e  promoção da saúde.  

 

3.2.2 Indicador: Atenção Integral à Saúde da População por Ciclo e Gênero  

Componente: Promoção Integral à Saúde da Mulher 

Metas – Período 2018-2021 

1- Ampliar a oferta de exames anti-HIV e VDRL para as gestante;; 

2- Oferecer tratamento a 100% das gestantes HIV e sífilis positivas identificadas; 

3- Ampliar as ações de acompanhamento pré-natal; 

4- Garantir referência para gestantes de alto risco detectadas; 

5- Garantir 7 ou mais consultas de pre-natal às mães de recém-nascidos; 

6- Garantia do acolhimento com avaliação e classificação de risco e 

vulnerabilidade, ampliação do acesso e melhoria da qualidade do pré-natal.  

7- Garantir a oferta de ácido fólico e sulfato ferroso, para 100% das gestantes; 

8- Intensificar ações para o cumprimento das metas do pacto pela redução da 

mortalidade materna; 
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9- Garantir o atendimento para a puérpera e o recém-nascido na primeira semana 

de vida; 

10- Garantir as ações de planejamento familiar e a captação precoce das gestantes 

em 100% das unidades de saúde; 

11- Organizar a equipe da Unidade de saúde para distribuição dos métodos 

contraceptivos permitindo orientações sobre a eficácia dos mesmos;  

12- Realizar  exames de citologia oncótica em população feminina, na faixa etária 

de 25 a 59 anos em relação á prevenção e controle de CA de colo de útero. 

13- Assegurar a oferta de exames de ultra-sonografia mamária para atender as 

mulheres menores de 40 anos com dois fatores de risco e indicação para a 

realização deste exame em relação a prevenção e controle de CA de mama. 

14-  Realizar e garantir em tempo hábil o tratamento/seguimento no nível 

ambulatorial de 100% das mulheres com detecção de lesões precursoras do 

câncer de colo de útero (lesões de alto grau – NIC II e NIC III); 

15- Ofertar mamografia em mulheres de 40 a 60 anos, garantindo um exame/ano; 

16-  Realizar ações de promoção e proteção da saúde da mulher com ênfase no 

combate aos cânceres de mama e colo uterino promovidos pelo movimento de 

caráter mundial “ Outubro Rosa”. 

 

 

 

 

Componente: Promoção Integral à Saúde da Criança 

Metas – Período 2018-2021 

 

1- Prover a distribuição de suplementação de sulfato ferroso, para todas crianças 

cadastradas no SIAB, na faixa etária de 06 a 18 meses; 

2- Distribuir suplemento de Vitamina “A”, para as crianças cadastradas no SISAB, 

na faixa etária de 06 meses a 59 meses; 

3- Monitorar com a equipe de saúde a cobertura vacinal das crianças, assegurando 
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índices de cobertura vacinal em pelo menos 95%, em relação às vacinas do 

calendário básico de vacinação. 

4- Acompanhar as gestantes desde o início da gravidez através do SISAB. 

5- Realizar anualmente a semana da campanha ao aleitamento materno no mês de 

agosto; 

6- Garantir a realização dos testes do pezinho todas as crianças recém-nascidas 

residentes no município; 

7- Investigar óbitos infantis; 

 

 

 

Componente: Promoção Integral à Saúde do Adolescente 

Metas – Período 2018-2021 

1- Implementar a caderneta de saúde do adolescente em 100% das unidades 

básicas de saúde e escolas; 

2- Garantir o acesso a todas as vacinas do calendário nas UBS/ESF; 

3- Prover Sensibilização para os profissionais de saúde quanto à importância de 

inspirar confiança, respeito e imparcialidade nas ações de saúde do 

adolescente; 

4- Promover ações educativas através de grupos organizados, através de eventos 

culturais, palestras em escolas, abordando sexualidade, planejamento familiar, 

DST/AIDS, álcool e outras drogas; 

5- Aderir ao PSE. 

 

  

 

 

 

 

Componente:  Promoção Integral à Saúde do Homem 
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Metas – Período 2018-2021 

1- Manter os homens trabalhadores com situação vacinal atualizada, garantindo 

na rotina das UBS as vacinas Dt e hepatite “B”; 

2- Realizar intensificações à saúde masculina. 

 

 

 

 

Componente: Promoção Integral à Saúde do Idoso 

Metas – Período 2018-2021 

 

1- - Vacinar, anualmente, no mínimo 80% da população de 60 anos e mais contra a 

influenza; 

2- Cadastrar 100% a população de 60 e mais, adscritas as Unidades Básicas/ESF, 

monitorando todos os idosos hipertensos e diabéticos. 

3- Reduzir a taxa e mortalidade prematura(<70 anos) por Doenças Crônicas Não 

Transmissíveis DNCT( Doença do aparelho respiratório, câncer, diabetes e 

doenças respiratórias crônicas). 

4- Reduzir as internações originadas por doenças crônicas; 

5- Realizar vacinação da  pneumococo para a população idosa acamada; 

6- Desenvolver ações no domicílio e prevenção a queda e agravos; 

7- Promover ações de promoção e prevenção através de grupos específicos para 

essa faixa etária; 

8- Estimular as práticas de atividade física com o apoio dos programas de saúde no 

município de Sussuapara. 
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3.2.3 Indicador: Promoção em Saúde Bucal 

Metas – Período 2018-2021 

1- Promover ação coletiva de escovação dental supervisionada; 

2- Realizar avaliações para alterações da mucosa oral em idosos; 

3- Aumentar a cobertura da primeira consulta odontológica programática e a 

gestante, conforme parâmetros de Indicadores do Pacto pela Saúde;  

4- Garantir a distribuição de kits de higiene bucal para a população assistida na 

ESF para efetivação dos procedimentos preventivos coletivos; 

5- Garantir atendimento as urgências odontológicas; 

6-  Implantar o Laboratorio Regional de Próteses – LRPD 

 

DIRETRIZ 3: Promoção e fortalecimento da capacidade de respostas aos agravos com 

implementação de ações voltadas às Doenças Crônicas não Transmissíveis. 

Objetivo Geral: Garantir a atenção às doenças crônicas não transmissíveis para a população 

3.3.1 Indicador: Doenças Crônicas não Transmissíveis 

Metas – Período 2018-2021 

1- Orientar e sistematizar medidas de prevenção, detecção, controle e vinculação 

dos hipertensos e diabéticos inseridos na Atenção Primária; 

2- Assegurar a realização de exames laboratoriais de rotina para a população-

alvo; 

3- Realizar o cadastramento dos portadores de Diabetes Mellitus e Hipertensão 

Arterial Sistêmica diagnosticados. 

 

 

DIRETRIZ 4: Desenvolvimento e Fortalecimento de Promoção da Saúde 

Objetivo: Promover estratégias para a promoção de ambientes seguros e saudáveis com 

equidade. 

3.4.1 Indicador: Promoção da Saúde 
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Metas – Período 2018-2021 

1- Implementar o programa da combate ao tabagismo nas UBS; 

2- Promover a atenção integral à saúde dos escolares através do Programa Saúde 

na Escola (PSE); 

3- Desenvolver ações de promoção da saúde, com envolvimento de todos os 

sujeitos de produção de saúde (gestores, profissionais de saúde e usuários), e 

população em geral para adoção de práticas de prevenção quanto ao uso 

abusivo de álcool e outras drogas, acidentes de trânsito; 

4- Desenvolvimento de ações que enfatizem a promoção da alimentação saudável, 

as práticas corporais/ atividade física e o controle do tabagismo.  

 

  

DIRETRIZ 5: Promoção da atenção à saúde do trabalhador 

Objetivo: Fortalecer a promoção e vigilância em saúde do trabalhador 

3.6.1 Indicador: Saúde do Trabalhador 

Metas – Período 2018-2021 

1. Implementar a Política de Saúde do Trabalhador na Atenção Primária à Saúde;  

2. Assegurar notificação de agravos relacionados ao trabalho; 

3. Realizar mapeamento das atividades econômicas, seus riscos e potenciais 

agravos à saúde do(a) trabalhador(a); 

4. Estabelecer interface com o CEREST visando a atenção integral de Saúde do 

Trabalhador no município. 

 

 

DIRETRIZ 7: Fortalecimento da assistência farmacêutica 

Objetivo: Ampliar e qualificar a Assistência Farmacêutica, provendo o uso racional de 

medicamentos. 

3.7.1 Indicador: Assistência Farmacêutica 
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Metas – Período 2018-2021 

1. Rever o elenco básico de medicamentos (RENAME) a cada dois anos; 

2. Promover ações educativas para promoção do uso racional de medicamentos; 

3. Garantir regularmente o elenco de medicamentos essenciais da farmácia básica 

e programas estratégicos em quantidade e tempo oportuno para atender as 

necessidades de saúde da população do Sistema Municipal de Saúde; 

4. Estruturar a Assistência Farmacêutica de forma informatizada, através da 

implantação do Sistema de Informação do HORUS. 

 

 

 

DIRETRIZ 8:  Garantia da Assistência à saúde mental 

Objetivo: Garantir a atenção integral em saúde mental à população 

3.8.1 Indicador: Saúde Mental 

Metas – Período 2018-2021 

1- Assegurar assistência a saúde mental; 

2- Promover a articulação com o Poder Judiciário e conselhos tutelares para a 

discussão das problemáticas dos usuários de saúde mental; 

3- Promover articulação com o campo da Educação, visando o trabalho em 

conjunto de educadores e profissionais de saúde em prevenção, tratamento e 

promoção de saúde mental. 

 

 

DIRETRIZ 9: Vigilância, prevenção e controle de doenças e outros agravos de relevância 

epidemiológica, sanitária e ambiental 

Objetivo: Desenvolver ações da Vigilância Epidemiológica, de caráter individual e coletivo, 

contribuindo para a promoção de saúde e prevenção e controle de doenças e agravos 

transmissíveis e não transmissíveis 
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3.9.1 Indicador: Vigilância Epidemiológica 

Metas – Período 2018-2021 

1- Ampliar as ações de prevenção e promoção a saúde, estabelecendo parceria 

com as escolas publicas com o apoio do PSE; 

2- Promover capacitação dos profissionais de saúde no controle do Aedes Aegypti, 

na proporção de tentar reduzir o índice de infestação predial do mesmo no 

município; 

3- Realizar o monitoramento de cobertura vacinal; 

4- Notificar os casos de doenças contidas na lista Nacional de Notificação definidas 

pela Portaria nº 204, de 17 de fevereiro de 2016; 

5- Fortalecer a capacidade de resposta da Vigilância Epidemiológica às doenças 

emergentes e endêmicas (Aids, hepatites, tuberculose, meningite, dengue, 

entre outras); 

6- Investigar e encerrar anualmente os óbitos maternos; 

7- Investigar e encerrar anualmente os óbitos em mulheres em idade fértil; 

8- Reduzir a incidência e acompanhar todos os casos de Hanseníase e Tuberculose 

no município; 

9- Realizar testes de HIV em todos os pacientes de Tuberculose Pulmonar 

Bacilífera; 

10- Monitorar as doenças crônicas não transmissíveis de maior prevalência 

(Hipertensão e Diabetes), dos portadores cadastrados; 

11- Ampliar a busca ativa de sintomáticos respiratórios e dermatológicos; 

12- Reestruturar a Vigilância em Saúde reformulando seu organograma com 

disponibilização de recursos humanos, físicos e materiais suficientes. 
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3.9.2 Indicador:  Vigilância Sanitária 

Metas – Período 2018-2021 

1. Realizar inspeções nos setores de saúde, produtos e medicamentos de 

acordo com a descentralização; 

2. Cadastrar os estabelecimentos inspecionados e registrar as inspeções 

realizadas no SIA;  

3. Implantar as ações sanitárias em conjunto com os setores de 

Epidemiologia, e com Secretarias afins, como Educação, Obras, Tributação 

e outros, garantindo a intersetorialidade;  

4. Avaliar e monitorar regularmente a qualidade da água consumida pela 

população, nos termos da legislação vigente; 

5. Fomentar a melhoria das condições sanitárias do município. 

 

 

3.9.3 Indicador:  Vigilância Ambiental 

Metas – Período 2018-2021 

1- Realizar anualmente a Campanha de Vacinação Antirrábica animal; 

2- Atualizar, anualmente, cadastro de 100% das fontes de abastecimento de água 

para consumo humano; 

3- Realizar ações educativas a promoção e prevenção da saúde através da 

proteção ao meio ambiente; 

4- Realizar capacitações para os profissionais. 

. 
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4 Monitoramento e Avaliação 
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4. MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO 

 

O Plano de Saúde como dito anteriormente trata-se de um conjunto de intenções que 

expressa políticas e compromissos com a saúde em uma determinada esfera de gestão. Ele é 

de fato operacionalizado por meio da Programação Anual de Saúde (PAS). Nela, as intenções 

apresentadas no PS são expressas a partir do estabelecimento de metas anuais, ações, 

recursos, responsáveis e parcerias que se pretende realizar para o alcance do Objetivo. Com 

a publicação da Lei Complementar 141/2012 a análise e emissão de parecer por parte do 

Conselho de Saúde tornaram-se obrigatórias. 

 

O Monitoramento e Avaliação do PS e de sua programação anual serão realizados com 

base em dois instrumentos: por meio do Relatório Quadrimestral Detalhado e do Relatório 

Anual de Gestão (RAG). 

 

O Relatório Quadrimestral Detalhado, previsto na Lei Complementar 141/2012, trata-se 

do instrumento que apresenta o montante e fonte de recursos aplicados, auditorias 

realizadas ou fase de execução e suas recomendações e determinações; bem como oferta e 

produção de serviços públicos na rede assistencial própria, contratada e conveniada, 

cotejando esses dados com os indicadores de saúde da população em seu âmbito de 

atuação, no intuito de prestar contas e tornar públicos os resultados alcançados durante o 

quadrimestre. Este relatório compõe, ao final de cada ano, o Relatório Anual de Gestão 

(RAG). 

 

O RAG será o instrumento que apresentará os resultados alcançados com a execução 

da Programação Anual de Saúde, apurados com base no conjunto de metas, ações e 

indicadores desta, e orienta eventuais redirecionamentos que se fizerem necessários ao 

Plano de Saúde e às Programações seguintes. 

 

Constitui-se, juntamente com o Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em 

Saúde (SIOPS), instrumento de comprovação da aplicação dos recursos repassados do Fundo 
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Nacional de Saúde para os Fundos de Saúde dos Estados, do Distrito Federal e ao município 

utilizado pelos órgãos de Controle Interno e Externo. 

 

Será alimentado pelo Sistema de Apoio à Construção do Relatório de Gestão (SARGSUS) 

e submetido à apreciação e aprovação do Conselho de Saúde até o final do primeiro 

trimestre do ano subseqüente (até 30/03).  

  

Em relação ao monitoramento: 

 

As ações de monitoramento requer a disponibilidade de informações essenciais, 

perfeitamente definidas, sistematicamente coletadas e analisadas. O processo de construção 

dessa base de informações será desenvolvido identificando as inter-relações dos objetivos 

do Plano e os nós críticos para o seu alcance. Para acompanhar o cumprimento dessas 

prioridades, devem ser identificadas as vertentes que dificultam o alcance das mesmas, em 

função das quais será selecionado um elenco de indicadores, a serem monitorados e 

avaliados. Cada indicador precisa estar devidamente qualificado quanto a sua conceituação, 

interpretação, usos, limitações, fontes de obtenção, método de cálculo e categorias de 

análise, par que possa ser compreendido por todos os profissionais envolvidos. 

 

Em relação à avaliação: 

 

A avaliação do Plano Municipal de Saúde envolverá vários aspectos dentre eles o 

perfil demográfico, social e econômico, a evolução das condições de vida e do estado de 

saúde da população. A análise destes aspectos deverá ser realizada a partir dos indicadores 

que foram selecionados, além de outras informações, resultantes de investigações e estará 

direcionada para: identificar desigualdades nas condições de saúde e no acesso a ações e 

serviços, segundo variáveis geográficas e socioeconômicas, verificar o impacto das ações e 

programas desenvolvidos, sobre as condições de saúde, indicar necessidades de 

reorientação estratégica das ações segundo mudanças nos cenários. A analise sistemática 

dos dados e informações disponíveis, adequadamente elaborada e apresentada constituirá 

elemento fundamental para instrumentalizar as instâncias de decisão e para promover a 
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melhoria continua da qualidade da informação. Serão realizadas avaliações periódicas com 

apresentação e discussão com todos os profissionais envolvidos.  

 

A cada ano será elaborado, relatado e divulgado um Relatório Anual de Gestão com 

avaliação do alcance das metas estabelecidas neste Plano Municipal e Programação Anual 

de Saúde conforme a Portaria Ministerial Nº 2.135/2013. 
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