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1. APRESENTAÇÃO 

 

A   Secretaria   Municipal   de   Saúde   de   Domingos   Mourão-PI, apresenta   o   Plano 

Municipal de Saúde para o período de 2022 a 2025, em conformidade com a Lei 8080/90, que 

estabelece sua elaboração e atualização como prerrogativa às três esferas de governo, na gestão do 

SUS - Sistema Único de Saúde. Este instrumento contém a análise situacional e epidemiológica, que 

subsidia os objetivos, metas e atividades que deverão nortear as agendas municipais de saúde dos 

anos seguintes que serão elaboradas pelos técnicos de saúde do município e o Conselho Municipal de 

Saúde. 

O Planejamento é função administrativa assegurada pela Constituição Federal de 1988, que 

busca gerar e articular mudanças e aprimorar o desempenho dos sistemas de saúde. Nesse sentido, 

planejar significa definir prioridades, mobilizar recursos e esforços em prol de objetivos 

conjuntamente estabelecidos além de monitorar e avaliar, dentro de uma lógica transparente e 

dinâmica, com o propósito de orientar os processos do Sistema Único de Saúde (SUS) em seus vários 

espaços. 

A portaria nº 2135 de setembro de 2013, que estabelece diretrizes para o planejamento do 

SUS, define como instrumento de planejamento em saúde, sendo estes o Plano Municipal de Saúde, 

a Programação Anual de Saúde e o Relatório Anual de Gestão. 

Mais do que um instrumento básico e essencial para gestão do sistema de saúde, ou mesmo, 

uma condicionalidade imposta por Lei aos gestores, em todas as esferas,  ele  tem  a função de nortear 

o rumo das ações de saúde efetuadas pelos governos, agregando os conceitos de saúde debatidos junto 

às instâncias regulamentares de saúde. 

O presente Plano de Saúde consolida e traduz as diretrizes políticas que, no âmbito da 

Secretaria  Municipal  de  Saúde  de  Domingos  Mourão,  visam  colocar  em  prática  o  Plano  de 

Governo Municipal e a implantação de medidas que fortaleçam o Sistema Único de Saúde – SUS no 

município, com vistas à necessidade de articulação com os municípios vizinhos, com a Gerência 

Regional de Saúde e com a União para os próximos 04 (quatro) anos. 

O presente Plano de Saúde foi elaborado pela equipe técnica da Secretaria Municipal de 

Saúde,  Conselho  Municipal  de  Saúde  e  principalmente  a  comunidade  com  suas  sugestões  e 

deliberações através da Conferência Municipal de Saúde, que contribuiu efetivamente para 

construção e elaboração deste, que deve ser, conforme prevê Portaria GM / MS n° 548/2001, o 

instrumento de referência à gestão municipal do SUS, criando possibilidades reais para novos e 

grandes avanços na qualidade de vida dos munícipes. 
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2. OBJETIVOS 

 

O presente Plano Municipal de Saúde/PMS tem por objetivo nortear o orçamento municipal e 

explicitar os compromissos do governo para com a saúde da população a partir da análise situacional, 

das necessidades de saúde e das peculiaridades locais. Constitui base para a execução, 

acompanhamento e avaliação da gestão do sistema de saúde, de modo a garantir a integralidade das 

ações. Contribui assim para a melhoria das condições de saúde, para a redução das iniquidades e para 

a promoção da qualidade de vida dos munícipes. 

O alcance desse objetivo no período 2022-2025 será orientado em diretrizes e metas 

estabelecidas e compatibilizadas com as propostas da Conferência Municipal de Saúde que serão 

desdobradas nas programações anuais e revisadas e avaliadas nos relatórios anuais de gestão. 

 

  



ESTADO DO PIAUI 
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURÃO 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

  
 

7 
 

CNPJ 03.118.011/0001-69 ● Rua Antonio Benício Filho, 338 ● Centro 

CEP 64.250-000 ● Tel.: (86) 3278-1216 ● Domingos Mourão - PI 

e-mail: smsdomingosmourao@hotmail.com 

3. ANÁLISE SITUACIONAL 

 

3.1 Aspectos Históricos e Físicos 

 

 O município de Domingos Mourão, antigo Olho D´água Grande, iniciou seu povoado a partir 

de 1930. Foi Antônio Benício Filho que promoveu a campanha para atrair moradores de outas regiões 

para a construção de uma capela no povoado. Entre seus ilustres moradores contam-se: Urias 

Raimundo de Oliveira, Joaquim Viana, Antônio Francisco de Sales, Raimundo Correa Simões e 

Cândido Inácio de Aguiar. 

• Gentílico: domingos-mouranense. 

• Localiza-se a uma latitude 04 °15 14 sul e uma longitude 41° 16 13 oeste, estando a uma 

latitude de 150 metros. Sua população segundo senso do IBGE é de 4.264. 

• LIMITES: 

o Norte-São João das Fronteiras 

o Sul-Pedro II 

o Leste- Carnaubal-CE Oeste- Piripiri 

Imagem 01.  Mapa geopolítico do Piauí com destaque do município de Domingos Mourão. 
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3.2 Condições Ambientais 

 

O município conta o abastecimento de água em toda a zona urbana; e boa parte das 

localidades recebem abastecimento de água de poço e energia elétrica. Conforme dados coletados 

pelas equipes de Saúde da Família que conta com 100% de famílias cadastradas no programa, o 

município conta com 93,08 % das residências de tijolo/adobe. Quanto à coleta de lixo e dejetos, no 

que diz respeito à coleta de lixo, o município possui coleta regular de lixo em 37, 80% dos 

domicílios, 29,99% queimado\enterrado e 32,21 % a céu aberto. O esgotamento sanitário e as 

condições de habitação; acesso a vias  de  transporte,  segurança  e  lazer, configurando o acesso 

aos chamados “meios de consumo coletivo”. 

 

3.3 Formação Administrativa 

 

Elevado à categoria de município com denominação de Olho D´agua Grande pela lei estadual 

n° 2345 de 5 de dezembro de 1962, desmembrado de Pedro II. Sede no atual distrito de Olho D´água 

Grande. Instalado em 29 de dezembro de 1962. Pela lei estadual n° 3188 de 8 de junho de 1973, o 

município de Olho D´água Grande passou a denominar-se Domingos Mourão. 

 

3.4 Perfil Demográfico 

 

 Município com baixa densidade demográfica, aproximadamente 5,04 hab/km² com um total 

de 4352 habitantes majoritariamente composta por adultos jovens 785 (18,3%) com idades entre 20 

a 29 anos de idade.   

 

Tabela 1. Distribuição da população por faixa etária. Domingos Mourão, PI, Brasil, 2022. 

Faixa Etária Masculino Feminino Total 

0 a 4 anos 187 179 366 

5 a 9 anos 182 171 353 

10 a 14 anos 166 169 335 

15 a 19 anos 167 176 343 

20 a 29 anos 393 392 785 

30 a 39 anos 335 293 628 

40 a 49 anos 260 264 524 
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50 a 59 anos 205 214 419 

60 a 69 anos 149 162 311 

70 a 79 anos 91 107 198 

80 anos e mais 38 52 90 

Total 2173 2179 4352 

 

Gráfico 1. Distribuição da população por pirâmide etária. Domingos Mourão, PI, Brasil, 

2022. 

 

Fonte: Estimativas preliminares elaboradas pelo Ministério da Saúde/SVS/CGIAE (DataSUS/Tabnet) Data da consulta: 03/05/2022. 

 

Os dados demográficos são fundamentais para nortear as ações de saúde e para cumprimento 

dos programas básicos da política nacional de saúde. O perfil demográfico da população demonstra 

uma pirâmide com a porção central alargada, representando assim uma população jovem, 18% (785) 

da população é composta por adultos jovens (20-29 anos) e 14% (628) por adultos com idade entre 

30 e 39 anos. Existe ainda uma pequena diferença entre o total de homens e mulheres do município 

conferindo maioria para as mulheres. É importante destacar que embora as políticas em relação à 

saúde do homem, o comparecimento destes aos serviços de saúde é menor em relação às mulheres, e 

quando o fazem buscam por ações curativas sendo pouco participativos em ações de promoção de 

saúde prevenção de agravos, assim, existe o desafio de implementar ações que possam modificar essa 

realidade. 

É importante salientar que a população idosa (acima de 60 anos) representam 13,8% (599) da 

população total, é nessa faixa etária que temos maior manifestação das doenças crônicas, e portanto 
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o dever de implementar politicas públicas para o envelhecimento saudável com idosos cada vez mais 

capazes de executarem suas atividades de vida diária.  

 O município é predominantemente rural, 78% da população encontra-se em comunidades e 

localidades que estão localizadas distantes uma das outras, o que por vezes dificulta o acesso aos 

serviços de saúde, principalmente quando as vias de acesso a estas comunidades estão comprometidas 

por intempéries climáticos. Apesar do número de equipes do município ser suficiente para atender a 

toda a população e o empenho da gestão em construir e reformar estrada o acesso aos serviços de 

saúde encontra-se ainda prejudicado devido a dificuldade de acesso em algumas comunidades. 

 

3.5 Dados de Mortalidade e Morbidade 

 A taxa de mortalidade é um índice demográfico obtido pela relação entre o número de mortos 

de uma população em um determinado espaço de tempo, normalmente um ano. Em 2020 a taxa de 

mortalidade em Domingos Mourão foi de 8,5 para cada mil habitantes. O conhecimento da taxa e das 

causas de mortalidade é fundamental para nortear as ações em saúde e acompanhar seus 

desenvolvimentos dentro do âmbito das Políticas Nacionais de Saúde.  

 Nos últimos dois anos os grupos de causa de mortalidade que tiveram maiores índices foram 

em 2019: Doenças do aparelho circulatório 16 (59,2%) e Neoplasias 5 (18,5%) e, 2020: Doenças do 

aparelho circulatório 18 (48,6%) seguida de doenças infecciosas e parasitárias 4 (10,8%). As doenças 

do aparelho circulatório compreendem: Febre reumática aguda, Doenças reumáticas crônicas do 

coração, Doenças hipertensivas, Doenças isquêmicas do coração, Doenças cardíaca pulmonar e da 

circulação pulmonar, Doenças cerebrovasculares, dentre outras. Os dados de mortalidade nacional 

apontam esse grupo de causas com o maior índice no país. 

Gráfico 02. Mortalidade por grupo de causas no ano de 2020.  
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Fonte: Sistema de Informações sobre Mortalidade (MS/SVS/CGIAE/SIM-TABNET) 

Data da consulta: 03/05/2022. 

Gráfico 03. Principais Causas de Internação Hospitalar da população de Domingos Mourão no 

ano de 2021.  

 

Fonte: Sistema de Informações Hospitalares do SUS (SIH/SUS) 

Data da consulta: 03/05/2022. 
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Os dados apresentados nos gráficos acima foram retirados do SIH – SUS não foi concebidos 

sob lógica epidemiológica, mas sim com finalidade de operar o Sistema de Pagamento de Internação, 

através de autorizações de Internações Hospitalares (AIH), por meio desses dados é possível ter ideia 

dos índices de morbidade do município. 

Morbidade é uma variável característica das comunidades de seres vivos e refere-se ao 

conjunto de indivíduos, dentro da mesma população, que adquirem doenças (ou uma doença 

específica) num dado intervalo de tempo. A morbidade serve para mostrar o comportamento das 

doenças e dos agravos à saúde na população.  

Quanto aos dados de Internação a principal causa foi Gravidez parto e puerpério 48(32,6%) 

Lesões por causas externas 30(20,4%) e Doenças Infecciosas e Parasitárias (5,4%). É importante 

destacar que os acontecimentos que envolvem a Gravidez, Parto e Puerpério são de forma geral 

fisiológicos em sua maioria não caracterizando doenças de fato, salvo o casos em que existem 

complicações, essa taxa de internação apresentada deve ser considerada com ressalvas, não 

compreendendo necessariamente um dado negativo para a saúde local. 

Destaca-se ainda as internações por Covid-19 que mudou o perfil epidemiológico local ao 

incluir doenças infecciosas como uma das principais causas de internação. No ano de 2021 foram 

confirmados 314 casos de Covid-19 no município, desses tivemos 3 óbitos, sendo a maioria dos 

casos considerados leves. 

O grupo de Causas externas, compreende os casos de acidentes automobilísticos e outros, 

incluindo, portanto, uma imensidão de fatores causadores de difícil controle. As ações de saúde 

nesse sentido devem focar na educação promovendo o conhecimento e o autocuidado. 

 

3.6. Situação de saúde 

3.6.1 Cobertura Vacinal 

As vacinas são um dos mecanismos mais eficazes na defesa do organismo humano contra 

agentes infecciosos e bacterianos, e consiste na proteção do corpo por meio de resistências às doenças 

que o atingiriam. Elas são compostas por substâncias e microrganismos inativados ou atenuados que 

são introduzidos no organismo para estimular a reação do sistema imunológico quando em contato 

com um agente causador de doenças. 

Quadro 1. Cobertura vacinal no ano de 2021 em Domingos Mourão – PI. Proporção de vacinas 

selecionadas do Calendário Nacional de Vacinação para crianças menores de dois anos de idade - 

Pentavalente (3ª dose), Pneumocócica 10-valente (2ª dose), Poliomielite (3ª dose) e Tríplice viral (1ª 

dose) - com cobertura vacinal preconizada. 
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Imuno Cobertura 

Pentavalente (3ª dose) 117,02 

Pneumocócica 10-valente (2ª dose) 121,28 

Poliomielite (3ª dose) 122,34 

Tríplice viral (1ª dose) 104,26 

Fonte: SIPNI 
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4. ESTRUTURA DO SISTEMA DE SAÚDE LOCAL  

 A capacidade instalada de estabelecimentos de saúde no município estão descritas no quadro 

abaixo: 

Serviço Quantidade 

Secretaria Municipal de Saúde 01 

Equipe de Saúde da Família/ ESF 02 

Núcleo de Apoio à Família/ NASF 01 

Equipe de Saúde Bucal/SB 02 

Unidade de Saúde com Atendimento Odontológico 02 

Almoxarifado de Medicamentos, insumos e correlatos 01 

Farmácia Popular 02 

Vigilância Sanitária 01 

Vigilância Epidemiológica 01 

Vigilância Ambiental 01 

 

Devido ao quantitativo populacional, Domingos Mourão conta apenas com serviço de 

Atenção Básica à Saúde que compreende o conjunto de ações de saúde individuais, familiares e 

coletivas que envolvem promoção, prevenção, proteção, diagnóstico, tratamento, reabilitação, 

redução de danos, cuidados paliativos e vigilância em saúde, desenvolvida por meio de práticas de 

cuidado integrado e gestão qualificada, realizada com equipe multiprofissional e dirigida à população 

em território definido, sobre as quais as equipes assumem responsabilidade sanitária.  

Na sede está instalado o Centro de Saúde Joaquim Ferreira Sobrinho, onde funciona a 

estratégia de saúde da família com 1 Médico, 1 Enfermeiro, 1 Nutricionista, 1 Fisioterapeuta,  1 

Psicólogo, Equipe de Saúde Bucal com 1 dentista e um auxiliar,  farmácia popular e a unidade de 

apoio diagnostico e terapia que representa o posto de coleta de exames laboratoriais. Na zona rural, 

especificamente na comunidade cachoeirinha está instalado o posto de saúde Edineuda Gonçalves 

Santos Lopes, onde funciona a estratégia de saúde da família, com um médico 1 enfermeiro e 1 
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Fisioterapeuta, a equipe de saúde bucal com um dentista e um auxiliar, farmácia popular e 

atendimento semanal com o Psicólogo da ESF 01. 

As Unidades de Saúde da Família - USF apresentam resolutividade dentro de suas ações 

básicas como é preconizado pelo Ministério da Saúde e trabalha com dois tipos de demanda: 

Programada - onde são desenvolvidos os programas prioritários pelo Ministério da Saúde como: 

saúde da mulher, da criança, do adolescente, do homem, do adulto e do idoso, vacinação, visita 

domiciliar e vigilância em saúde. Demanda Livre - onde são incluídas as pessoas que estão 

necessitando de atendimento e que procuram o serviço espontaneamente. 

A demanda programada acontece através da orientação e informação pelos Agentes 

Comunitários de Saúde – ACS a população adstrita através de cronograma elaborado pela equipe. Já 

a demanda livre é atendida conforme demanda programada e dentro do horário de funcionamento das 

USF; em caso de não atendimento no dia é agendada a consulta em outra data. Nessa demanda são 

atendidas também as urgências / emergências e encaminhadas às unidades de referência municipal, 

desenvolvendo os seguintes programas e serviços: 

• Programa de controle da hipertensão; 

• Programa de controle da diabetes;  

• Programa de eliminação da hanseníase;  

• Programa de controle da tuberculose;  

• Programa de atenção à saúde da Mulher;  

• Programa de atenção à saúde da criança; 

• Programa de atenção à saúde do Homem;  

• Estratégia saúde da Família; 

• Programa de agentes comunitários de saúde; 

• Programa de saúde bucal; 

• Procedimentos de enfermagem (curativos, injeções, inalações retirada de pontos etc.); 

• Visitas domiciliares;  

• Controle de endemias;  

• Vigilância sanitária;  

• Vigilância Epidemiológica;  

• PSE; 

• NASF; 

• Programa nacional de imunização;  
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• Serviços de informação em saúde (SINASC, SINAN, SISVAN, SIM, E-SUS,  SIAB, 

SIA/SUS, etc.) 

 

No que se refere aos serviços de diagnóstico, temos coleta para exames realizadas 

quinzenalmente nas duas unidades de saúde, um total de 160 coletas mensais compreendendo em 

cada coleta exames básicos como: Hemograma, EAS tipo1, Uréia, Creatinina, Glicose de jejum, 

Parasitológico de Fezes, Tipagem Sanguínea, Colesterol e Triglicerídeos que são ofertados 

gratuitamente.  

Os pacientes são acolhidos pelas estratégias de saúde da família, quando necessário são 

encaminhados a outros serviços de média e alta complexidade, seja pelo serviço de urgência e 

emergência ou ambulatorial. No que se refere à Atenção à Urgência e Emergência a referência é o 

Hospital Regional Chagas Rodrigues e para urgências obstétricas a Maternidade Dr. João bandeira 

Monte, ambos localizados em Piripiri, distando 70km da sede do município. 

 Consulta com especialistas são marcadas na Central de Regulação do SUS, que funciona no 

prédio da Secretaria Municipal de Saúde onde o paciente busca diretamente este serviço para ser 

agendado e posteriormente encaminhado para a consulta, por meio de inserção da solicitação no 

sistema próprio para esta finalidade, e o mesmo aguarda agendamento pelo Estado, de seu 

procedimento, que acontece geralmente em Teresina. 

O município possui ainda parceria com Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae) 

de Piripiri que atende as crianças do município e ainda realiza consultas especializadas na área de 

ortopedia. E oferece transporte para pacientes que fazem exames e consultas em outras cidades 

reguladas pelo centro de marcação da Secretaria Municipal de Saúde. 
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5. REDE DE ATENÇÃO A SAÚDE 

 

O Desenho da Rede de Atenção à Saúde foi proposto pela Gestão Estadual do SUS, esboçado 

de forma a articular as diferentes diretrizes técnicas e legais do Ministério da Saúde que orientam a 

constituição das Redes Temáticas de Atenção Saúde, bem como, de forma a compatibilizar os Pontos 

de Atenção à Saúde da Rede identificados e previstos no Plano Estadual, com a agregação 

macrorregional definida no PDR em vigência.  

O Plano, enquanto proposta da SES/PI, foi elaborado pela área técnica, apresentado aos 

gestores municipais em fóruns técnicos e legais – reuniões das CIR (Comissões Intergestores 

Regionais) e ali, submetido a análise, discussão com os Gestores Municipais incorporando, nesse 

processo, alterações, acréscimos e/ou sugestões apresentadas no processo integrado de planejamento 

ascendente. 

Dessa forma, cumpre destacar que não se trata de um Plano acabado, concluído, mas sim, de 

uma Proposta Estadual que explicita e sintetiza as Diretrizes Gerais para implantação da Rede de 

Atenção à Saúde do Estado do Piauí, com a definição dos Pontos de Atenção das Rede Temáticas, 

tais como: Atenção Obstétrica e Neonatal (REDE CEGONHA); Atenção Psicossocial (RAPS); 

Cuidado a Pessoa com Deficiência (RCPD); Cuidado às Doenças Crônicas (RCDC) com ênfase na 

Atenção Oncológica e Rede de Urgência e Emergência(RUE). 

O município de Domingos Mourão faz parte da Macrorregião Litoral que é constituída pelos 

33 Municípios que conformam as Regiões de Saúde Planície Litorânea e Cocais. Essa macrorregião 

concentra um contingente populacional de 654.986 habitantes distribuídos em uma área territorial de 

24.106,7 km², dos quais 17.513 Km² pertencentes à Região de Saúde dos Cocais e os demais 6.193,7 

Km² vinculados à Região de Saúde da Planície Litorânea. As densidades demográficas são 

respectivamente, da ordem 21,47 habitantes/Km² e 42,8 hab./Km² 
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Figura 02. Território dos Cocais – Piauí. 

 

Na macrorregião Litorânea as Redes Temáticas: Rede Cegonha, Rede de Atenção Psicossocial 

– RAPS, Rede de Cuidado de Pessoa com Deficiência, e a Rede de Doenças Crônicas: Linhas de 

Cuidado Oncologia, Doença Renal Crônica e Obesidade encontrasse definida conforme segue abaixo, 

no entanto, a Rede de Urgência e Emergência está em processo de discussão. 
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6. PARTICIPAÇÃO E CONTROLE SOCIAL 

 O Conselho Municipal de Saúde foi instituído pela lei municipal n° 158, de 25/09/1995. 

Composta pelos seguintes participantes: Governo Municipal: 

• Ana Paula Araújo Franco (Titular) 

• Raimundo Nonato da Silva (suplente) 

• Vera Lúcia Maira de Oliveira Brito (titular) 

• Auriane da Silva Benício (suplente) 

• Antônio Armando Alves (suplente) 

• Ananias Bandeira da Silva (Titular) 

Dos Profissionais de Saúde 

• Italo Barbosa Viana (Titular) 

• Vanusa Marques Cotta (suplente) 

• João Jacó de Brito Passos (Titular) 

• Thyenne Vanessa Bandeira dos Santos (Suplente) 

• Maria Aparecida Canuto (Titular) 

• Baltazar Bandeira de Medeiros (Suplente) 

Dos usuários de Saúde 

• Francisco Alves Correia (Titular) – Sindicato 

• Maria dos Remédios Leocardio (Suplente) – Sindicato 

• Luísa Gomes de Sales Lima (Titular ) – Igreja Católica 

• Teresinha Maria Rodrigues (Suplente) – Igreja Católica 

• Ricardo Borges Alves (Titular) – Igreja Evangélica [PRESIDENTE DO CONSELHO] 

• José Gomes da Silva (Suplente)  

• Sara Jane Araújo (Titular) – Usuário 

• Maria de Fátima Oliveira Sousa (suplente) – Usuário 

• Jorgeana de Sousa Mendes (Titular) – Presidente da Associação de Senhoras 

• Ivanildo Araújo Benício (Suplente) - Usuário 

• Valdemir Ferreira de Sousa (Titular) – Usuário 

• Vanessa Araújo da Silva (Suplente) - Usuário 

O presidente do conselho 

• Valdemir Ferreira de Sousa (Presidente) 

• Vanusa Marques Cotta (Vice-Presidente)  
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8. SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA 

 

O financiamento para o Sistema Único de Saúde é de responsabilidade das três esferas de 

gestão – União, Estados e Municípios. O Fundo de Saúde está previsto na Constituição Federal 

Artigos 34, 35,156,160,167 e 198 e Emenda Constituição nº 29/2000. Fundo Municipal de Saúde de 

Domingos Mourão: 

• INSTRUMENTO LEGAL DE CRIAÇÃO DO FMS - Lei n° 158, de 25/09/1995 

• CNPJ DO FMS - 12.332.969/0001-49 - Fundo de Saúde 

• GESTOR DO FMS – MARIA CLEUDES LOPES DOS SANTOS SOUSA 

Para acompanhamento da gestão financeira foi criado pelo Ministério da Saúde o relatório do 

Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Saúde – SIOPS que demonstra a despesa por 

categoria (corrente e capital), o investimento dos três níveis de governo, União, Estado e Município 

na Saúde, o percentual do investimento do município de acordo com a EC29 e os valores arcados 

anualmente. 

MUNICÍPIOS 

 

ESTADOS UNIÃO 

Desde 2000 Desde 2000 De 2000 a 

2015 

A partir de 2015 2017 A partir de 

2018 

EC29/2000 EC29/2000 EC29/2000 EC86/2015 EC95/2016 EC95/2016 

15% Das 

transferências 

legais e 

constitucionais 

e impostos 

diretamente 

arrecadados 

12% Das 

transferências 

legais e 

constitucionais 

e impostos 

diretamente 

arrecadados 

Valor 

empenhado 

no ano 

anterior + 

variação do 

PIB 

Base Ano RCL 

2016:13.20% 

2017 – 13.70% 

2018 – 14,10% 

2019 – 14,50% 

2020 – 15% 

Base Ano 

RCL  

2017 – 15% 

Base: gasto 

ano anterior 

Valor gasto 

no ano 

anterior + 

IPCA 

 

A Prefeitura Municipal de Domingos Mourão destina no mínimo 15% do seu Fundo de 

Participação Municipal (FPM) para ações e serviços da saúde em nosso Município, sendo que nos 

últimos ano a porcentagem destinada para estes serviços tem superado bastante o valor mínimo. No 



ESTADO DO PIAUI 
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURÃO 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

  
 

21 
 

CNPJ 03.118.011/0001-69 ● Rua Antonio Benício Filho, 338 ● Centro 

CEP 64.250-000 ● Tel.: (86) 3278-1216 ● Domingos Mourão - PI 

e-mail: smsdomingosmourao@hotmail.com 

ano de 2021 o município cumpriu o mínimo exigido na participação das despesas com ações e 

serviços públicos da saúde na Receita de Impostos, Transferências Constitucionais e Legais, com 

15,28%, onde conforme a LC 141/2012 vale ressaltar o valor gasto por habitante no quadrimestre que 

foi de 1.038,79 R$/hab, mostrando-se uma crescente nos valores investidos em saúde nos últimos 

anos no município.  

A grande diferença de investimento no último ano deve-se aos valores da transferência de 

recursos advindos da união para a aplicação no enfrentamento da situação de emergência de saúde 

pública de importância nacional – Coronavírus (COVID-19) que conferiu um aumento significativo 

no orçamento geral para a saúde possibilitando a implementação de serviços e contratação de pessoal 

e melhoria geral no investimento e resultados da saúde local. 

 

8.1 Previne Brasil 

O programa Previne Brasil foi instituído pela Portaria nº 2.979, de 12 de novembro de 2019. 

O novo modelo de financiamento altera algumas formas de repasse das transferências para os 

municípios, que passam a ser distribuídas com base em quatro critérios: capitação ponderada, 

pagamento por desempenho, incentivo para ações estratégicas e Incentivo financeiro com base em 

critério populacional. 

A proposta tem como princípio a estruturação de um modelo de financiamento focado em 

aumentar o acesso das pessoas aos serviços da Atenção Primária e o vínculo entre população e equipe, 

com base em mecanismos que induzem à responsabilização dos gestores e dos profissionais pelas 

pessoas que assistem. 

O Previne Brasil equilibra valores financeiros per capita referentes à população efetivamente 

cadastrada nas equipes de Saúde da Família (eSF) e de Atenção Primária (eAP), com o grau de 

desempenho assistencial das equipes somado a incentivos específicos, como equipes de saúde bucal, 

informatização (Informatiza APS), entre outros tantos programas. 

 

8.1.1 Componentes do financiamento da Atenção Primária 

 

O financiamento da Atenção primária à Saúde (APS) é calculado com base em 4 

componentes: Capitação ponderada; Pagamento por desempenho; Incentivo financeiro com 

base em critério populacional e Incentivos para ações estratégicas. Cada um desses componentes 

foi pensado para ampliar o acesso das pessoas aos serviços da APS e promover o vínculo entre 
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população e equipe, com base em mecanismos que induzem à responsabilização dos gestores e dos 

profissionais pelas pessoas assistidas.  

1. Capitação ponderada 

A capitação ponderada é uma forma de repasse financeiro da Atenção Primária às prefeituras 

a ao Distrito Federal, cujo modelo de remuneração é calculado com base no número de pessoas 

cadastradas. O cadastro deve ser feito pelas equipes de Saúde da Família - eSF, equipes de Atenção 

Primária – eAP, equipes de Saúde da Família Ribeirinha – eSFR, equipes de Consultório na Rua – 

eCR ou equipes de Atenção Primária Prisional - eAPP.  

O componente ‘Capitação Ponderada’ considera fatores de ajuste como a vulnerabilidade 

socioeconômica, o perfil de idade e a classificação rural-urbana do município, de acordo com o IBGE.  

Por meio desse cadastro é possível estimar o quantitativo da população que poderá fazer uso 

dos serviços prestados pela equipe e Unidade Básica de Saúde (UBS)/Unidade de Saúde da Família 

(USF), o que oferece subsídios ao planejamento das equipes na oferta de serviços e o 

acompanhamento dos indivíduos, famílias e comunidades.  

Cadastrando o cidadão 

O cadastro do cidadão é feito pelo CPF ou Cartão Nacional de Saúde (CNS) e realizado por 

todos os integrantes das equipes de saúde. As informações colhidas podem ser registradas por meio 

do sistema de Coleta de Dados Simplificada (CDS), além do Prontuário Eletrônico do Cidadão (PEC), 

sistemas próprios das gestões ou contratados de terceiros. Em todos esses casos, os cadastros são 

monitorados pelo Sistema de Informação em Saúde para a Atenção Básica (Sisab).  

2. Pagamento por Desempenho 

O pagamento por desempenho é um dos componentes que fazem parte da transferência mensal 

aos municípios. Nesse componente, a definição do valor a ser transferido depende dos resultados 

alcançados no conjunto de indicadores monitorados e avaliados no trabalho das equipes de Saúde da 

Família e de Atenção Primária (eSF/eAP).  

Os atributos da APS são fortalecidos pelo Pagamento por Desempenho do Programa Previne 

Brasil, o que induz o aprimoramento dos processos de trabalho e a qualificação dos resultados em 

saúde, além de otimizar aspectos como periodicidade e método da avaliação. Exemplo disso é que, 

por meio do monitoramento desses indicadores, podem ser avaliados os acessos, a qualidade e a 

resolutividade dos serviços prestados pelas eSF/eAP, fornecendo subsídios para medidas de 

aprimoramento das ações e dando mais transparência aos investimentos na área da saúde para a 

sociedade.  

• Portaria GM/MS Nº 102, de 20 de janeiro de 2022. 

http://189.28.128.100/dab/docs/portaldab/documentos/financiamento/nota_tecnica_11_2022.pdf
http://189.28.128.100/dab/docs/portaldab/documentos/financiamento/nota_tecnica_11_2022.pdf
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• Nota Técnica nº 11/2022 – Sobre indicadores do pagamento por desempenho, no Previne 

Brasil. 

 

Indicadores Previne Brasil para o ano de 2022: 

 

 

1 - Proporção de gestantes com pelo menos 6 (seis) consultas 

pré-natal realizadas, sendo a 1ª (primeira) até a 12ª (décima segunda) 

semana de gestação.  

 

 

 

2 - Proporção de gestantes com realização de exames para sífilis 

e HIV.  

 

 

 

3 - Proporção de gestantes com atendimento odontológico 

realizado.  

 

 

 

4 - Proporção de mulheres com coleta de citopatológico na APS.  

 

 

5 - Proporção de crianças de 1 (um) ano de idade vacinadas na 

APS contra Difteria, Tétano, Coqueluche, Hepatite B, infecções 

causadas por haemophilus influenzae tipo b e Poliomielite inativada.  

 

 

 

6 - Proporção de pessoas com hipertensão, com consulta e 

pressão arterial aferida no semestre.  
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7 - Proporção de pessoas com diabetes, com consulta e 

hemoglobina glicada solicitada no semestre.  

 

 

3. Incentivo financeiro com base em critério populacional 

O componente Incentivo financeiro com base em critério populacional faz parte da apuração do 

valor de referência para o financiamento da APS. O valor do incentivo per capita é definido pelo 

Ministério da Saúde anualmente e publicado em portaria. O aporte estabelecido por município e 

Distrito Federal leva em conta estimativa populacional mais recente divulgada pelo IBGE.  

 

4. Incentivos para ações estratégicas 

Os incentivos para ações estratégicas abrangem características específicas de acordo com a 

necessidade de cada município ou território. Esses incentivos contemplam a implementação de 

programas, estratégias e ações que refletem na melhoria do cuidado na APS e na Rede de Atenção à 

Saúde.  

• Equipe de Saúde Bucal (eSB); 

• Laboratório Regional de Prótese Dentária (LRPD); 

• Programa Saúde na Escola (PSE); 

• Programas de apoio à informatização da APS; 

As transferências financeiras referentes a cada uma das ações estratégicas observarão as regras 

previstas nas normas vigentes que regulamentam a organização, o funcionamento e financiamento 

dos respectivos programas, estratégias e ações.  
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9. DESCRIÇÃO DO DESEMPENHO DOS INDICADORES DO SISPACTO 

NO MUNICÍPIO 

A Resolução nº 08, de 24/11/16 da Comissão Intergestores Tripartite – CIT dispôs sobre o 

processo de pactuação interfederativa de indicadores para o período 2017-2021, a partir das 

prioridades nacionais em saúde, definindo fluxos para o processo. 

A  pactuação de indicadores reforça as responsabilidades do gestor, em função das 

necessidades de saúde da população e fortalece a integração dos instrumentos de planejamento do 

Sistema Único de Saúde, devendo as metas serem definidas a cada ano. 

Abaixo segue o resultado dos indicadores do ano de 2021. 

 

N 
Indicador 

Meta 

ano 

2021 

Resultado 

Anual 

1 Mortalidade prematura (de 30 a 69 anos) pelo conjunto das 4 

principais DCNT (doenças do aparelho circulatório, câncer, diabetes 

e doenças respiratórias crônicas) 

1 7 

2  Proporção de óbitos de mulheres em idade fértil (10 a 49 anos) 

investigados. 

100% 100% 

3 Proporção de registro de óbitos com causa básica definida 95% 93,10% 

4 Proporção de vacinas selecionadas do Calendário Nacional de 

Vacinação para crianças menores de dois anos de idade - 

Pentavalente 3ª dose, Pneumocócica 10-valente 2ª dose, Poliomielite 

3ª dose e Tríplice viral 1ª dose - com cobertura vacinal preconizada 

95% 100% 

5 Proporção de casos de doenças de notificação compulsória imediata 

(DNCI) encerrados em até 60 dias após notificação. 

100% 0 

6 Proporção de cura dos casos novos de hanseníase diagnosticados nos 

anos das coortes 

100% 0 

7 Número de casos novos de sífilis congênita em menores de um ano 

de idade 

0 0 

8  Número de casos novos de aids em menores de 5 anos. 
 

0 0 
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9 Proporção de análises realizadas em amostras de água para consumo 

humano quanto aos parâmetros coliformes totais, cloro residual livre 

e turbidez 

100 0 

10 Razão de exames citopatológicos do colo do útero em mulheres de 

25 a 64 anos na população residente de determinado local e a 

população da mesma faixa etária 

0,75 0,04 

11 Razão de exames de mamografia de rastreamento realizados em 

mulheres de 50 a 69 anos na população residente de determinado 

local e população da mesma faixa etária. 

0,32 0,92 

12 Proporção de parto normal no Sistema Único de Saúde e na Saúde 

Suplementar 

56,90 66,70 

13 Proporção de gravidez na adolescência entre as faixas etárias 10 a 19 

anos 

23,00 19,30 

14 Taxa de mortalidade infantil 0 17 

15 Número de óbitos maternos em determinado período e local de 

residência 

0 0 

16 Cobertura populacional estimada pelas equipes de Atenção Básica 100% 100% 

17 Cobertura de acompanhamento das condicionalidades de Saúde do 

Programa Bolsa Família (PBF) 

85,00% 85,82% 

18 Cobertura populacional estimada de saúde bucal na atenção básica 100% 100% 

19 Número de ciclos que atingiram mínimo de 80% de cobertura de 

imóveis visitados para controle vetorial da dengue 

6 1 

20 Proporção de preenchimento do campo ocupação nas notificações de 

agravos relacionados ao trabalho. 

95,00 1 
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10. DIRETRIZES, OBJETIVOS, METAS, INDICADORES, PREVISÃO 

ORÇAMENTÁRIA E COMPATIBILIZAÇÃO DAS PROPOSTAS DA PLENÁRIA 

DE SAÚDE 

 

Com o objetivo de instituir metas mensuráveis e factíveis para o quadriênio 2022-2025 o 

processo de formulação do Plano Municipal teve seus fundamentos através da participação de todos 

os profissionais da área da saúde, conselho municipal de saúde e demais conselhos municipais e 

entidades de classe, bem como, foram convidadas a população de uma forma geral, para discutir a 

situação de saúde do município e elaborar objetivos, metas e propostas 

para a resolução de problemas e aprimorar o serviço com ampla participação de atores sociais de 

forma transparente e democrática. 

Tal processo está pautado na Lei Complementar nº 141, Seção I: Da Transparência e 

Visibilidade da Gestão da Saúde, Art. 31, parágrafo único, cujo versa que ambas serão asseguradas 

mediante incentivo à participação popular e realização de audiências públicas, durante o processo de 

elaboração e discussão do Plano de Saúde. 

Em dezembro de 2021 foi realizada a 4ª Conferência Municipal de Saúde de Domingos 

Mourão, onde foram discutidos vários pontos da saúde do município as principais propostas 

aprovadas e contempladas neste plano estão relacionadas no quadro abaixo. 

 

PROPOSTAS: 

• Acompanhamento das medidas antropométricas coletadas para programas sociais. 

• Atendimento descentralizado periódico e ações de educação em saúde. 

• Atualizar registro das informações referente as ações de saúde; 

• Criar e manter ativo grupos de: gestantes e tabagismo; 

• Melhorar organização do acesso aos serviços de saúde; 

• Realizar ação de combate ao Diabetes 

• Realizar ação de combate e prevenção a Hipertensão Arterial, com criação de grupos e 

realização de atividades intersetoriais.  

• Realizar ação de prevenção ao câncer de mama e de colo do útero; 

• Realizar ação de prevenção ao câncer de próstata; 



ESTADO DO PIAUI 
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURÃO 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

  
 

28 
 

CNPJ 03.118.011/0001-69 ● Rua Antonio Benício Filho, 338 ● Centro 

CEP 64.250-000 ● Tel.: (86) 3278-1216 ● Domingos Mourão - PI 

e-mail: smsdomingosmourao@hotmail.com 

• Realizar ações de prevenção da gravidez na adolescência; 

• Realizar as 12 ações referentes ao Programa Saúde na Escola. 

• Realizar avaliação da saúde bucal das crianças de 2 a 10 anos de idade; 

• Realizar avaliação da saúde bucal das gestantes; 

• Realizar busca ativa e coleta de baciloscopia visando prevenção da Tuberculose; 

• Realizar ciclo de capacitação profissional com foco: Atendimento Humanizado, Ética 

Profissional, Uso dos sistemas de informação de saúde e Rede de Apoio Social. 

• Reuniões mensais para planejamento e acompanhamento das ações e dos registros; 

 

 

 

Diretriz 1- Garantia de acesso da população a serviços de qualidade, com equidade e em tempo 

adequado ao atendimento das necessidades de saúde, mediante aprimoramento das políticas de 

atenção básica, de atenção especializada e hospitalar organizadas em rede 

Objetivo 1. Ampliar e qualificar o acesso a atenção básica com ênfase na humanização, equidade e 

no atendimento das necessidades de saúde da população. 

META INDICADOR PERÍODO 

  2022 2023 2024 2025 

Manter em bom funcionamento 

o número atual de UBS. 

Mantendo a cobertura de 100% 

da Atenção Básica 

Cobertura 

populacional estimada 

pelas equipes de 

Atenção básica. 

100% 100% 100% 100% 

Aumentar o percentual de 

cobertura de 95% 

acompanhamento das 

condicionalidades de saúde do 

Programa Auxílio Brasil 

Cobertura de 

acompanhamento das 

condicionalidades de 

saúde do programa 

Auxílio Brasil 

95% 95% 96% 97% 

Avaliação das medidas 

antropométricas do 

acompanhamento do Programa 

Auxílio Brasil 

Percentual de medidas 

analisadas  

30% 40% 60% 70% 
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Manter o número de equipes 
de saúde bucal no 

município 

Número de Equipes de 

saúde bucal 

funcionado 

implantas pela saúde 

bucal 

2 equipes 2 equipes 2 equipes 2 equipes 

Aumentar a ação coletiva de 
escovação dental 
supervisionada nas escolas 

Porcentagem de 

alunos com ação 

preventiva (maiores 

de 3 anos) 

80% 85% 90% 92% 

Atendimento descentralizado 

periódico nas comunidades, 
com equipe multiprofissional  

Número de 

atendimentos 

descentralizados 

20 30 40 50 

Manter adesão de 100% 

das escolas ao Programa 
Saúde na Escola 

Porcentagem de 

escolas que 
aderiram ao 
programa de saúde 
na escola 

100% 100% 100% 100% 

Implantar e intensificar o 
acolhimento com 
classificação de Risco em 
100 % das UBS 

Percentual de UBS 

com acolhimento 

implantado 

90% 100% 100% 100% 

Manutenção de  testes 
rápidos para HIV, sífilis e 
Hepatite B e C 
em UBS; 

Número de Equipes 

com oferta de teste 

rápido para HIV, 

sífilis e hepatite B e C. 

2 2 2 2 

Manter e melhorar o 
Prontuário Elerônico do 

Cidadão  

Percentual de 

Equipes com o PEC 

implantado 

100% 100% 100% 100% 

Implantar o Programa de 

controle do Tabagismo 

Número de UBS com 

o Programa de 

controle do 

Tabagismo/ano 

1 1 2 2 

Implantar a política de 

Humanização na saúde 

Percentual de equipes 

com políticas de 

humanização 

implantadas 

100% 100% 100% 100% 
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Capacitar 100% dos 

profissionais de saúde num 

processo de educação 

continuada. 

Percentual de 

profissionais que 

receberam capacitação 

55% 75% 85% 90% 

 

 

Objetivo 02: Ampliar e qualificar o acesso à atenção ambulatorial especializada, serviço de apoio 

diagnostico com ênfase na humanização, equidade e no atendimento das necessidades de saúde da 

população 

META INDICADOR PERÍODO 

  2022 2023 2024 2025 

Manter o programa de 

laboratório de prótese dentária 

Número de laboratório 

de prótese dentaria 

implantado e mantido 

01 01 01 01 

Manter contrato com laboratório 

de análises clínicas para oferta 

de serviços do SUS 

Número de 

laboratórios 

contratados 

01 01 01 01 

Manter e ampliar o transporte de 

pacientes para realização de 

consultas especializadas e 

exames 

Número de consultas e 

exames realizados 

com transporte da 

Secretaria Municipal 

de Saúde 

300 350 370 400 

 

Objetivo 3. Melhorar estrutura da rede de atenção à saúde no município 

META INDICADOR PERÍODO 

  2022 2023 2024 2025 

Realizar a aquisição de um 
veículos para a atenção 
básica 

Número de veículos 

adquiridos: carro 

pequeno 

 0 1 0 0 

Aquisição de Ambulância 
para transporte de paciente 
(Tipo A) 

Número de veículos 

adquiridos: 

ambulância tipo A 

0 1 0 0 
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Aquisição de transporte 

sanitário 

Número de veículos 

adquiridos 

0 0 1 0 

Reforma do Centro de Saúde 

Joaquim Ferreira Sobrinho com 

ampliação da sala de repouso 

para os profissionais de saúde. 

Número de reformas 

realizadas 

1 1 1 1 

Reforma dos polos de 

atendimentos descentralizados 

nas comunidades 

Número de polos 

estruturados 

1 2 3 6 

Ampliação da Secretaria 

Municipal de Saúde 

Número de reformas 

realizadas 

1 1 1 1 

Reforma e estruturação das 

unidades básicas de saúde  

Número de unidades 

reformadas 

1 1 2 2 

Construção do Polo de 

Academia de Saúde 

Número de polos 

construídos ao total 

0 1 1 2 

 

Diretriz 2: Aprimoramento das redes de atenção para promover o cuidado integral às pessoas 

nos vários ciclos de vida (criança, adolescente, jovem, adulto e idoso). 

Objetivo 4. Aprimorar a rede de atenção à saúde para promover o cuidado integral materno infantil 

 

META INDICADOR PERÍODO 

  2022 2023 2024 2025 

Alcançar 95% de cobertura 

vacinal para crianças menores 

de dois anos de idade - 

Pentavalente (3ª dose), 

Pneumocócica 10- valente (2ª 

dose), Poliomielite (3ª dose) e 

Tríplice viral (1ª dose) - com 

cobertura vacinal preconizada 

 

Proporção de vacinas 

selecionadas do  

Calendário Nacional 

de Vacinação para 

crianças menores de 

dois anos de idade - 

Pentavalente (3ª dose), 

Pneumocócica 10- 

valente (2ª dose), 

Poliomielite (3ª dose) 

e Tríplice viral (1ª 

dose) - com 

95% 95% 95% 95% 
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cobertura vacinal 

preconizada 

Manter em zero o número de 

casos novos de sífilis congênita 

em menores de um ano de idade 

o número de casos 

novos de sífilis 

congênita em menores 

de um ano de idade 

0 0 0 0 

Aumentar o percentual de 

gestantes com início da 

assistência pré- natal no 

primeiro trimestre (12º 

semana) 

Proporção de 

gestantes com 

início do pré-natal 

no primeiro 

trimestre 

80% 85% 90% 95% 

Aumentar a proporção de 

gestantes coom no mínimo 

seis consultas pré-natal 

iniciadas no primeitro 

trimestre (até a 12º semana 

de gestação) 

Proporção de 

gestantes com pelo 

menos seis 

consultas de pre-

natal inicadas no 

primeiro trimestre 

45% 50% 60% 70% 

Garantir o acesso a 

realização dos exames de 

HIV e Sífilis para gestantes 

Proporção de 

gestantes com 

realização de 

exames para sífilis 

e HIV 

60% 65% 70% 75% 

Garantir a realização de 

Ultrassom Gestacional 

gratuitamente para as 

gestantes no primeiro e no 

terceitro trimestre  de 

gestação 

Proporção de 

gestantes com US 

gestacional no 

primeiro e terceiro 

trimestre realizadas 

no município 

60% 70% 75% 80% 

Diminuir a proporção de 

gravidez na adolescência 

(10 a 19 anos) de 24.07% 

para 20% 

Porcentagem de 

mulheres gravidas 

na faixa etária de 

10 a 19 anos 

23% 22% 20% 18% 

Realização do Pré-natal 

Odontológico em todas as 

gestantes 

Percentual de 

gestante com o 

pré-natal 

odontologico 

realizado 

60% 60% 65% 70% 

Ampliar a razão de mulheres 

na faixa etária de 25 a 59 

anos com um exame com um 

exame citopatológico 

Razão de exames 

citopatológicos do 

colo do útero em 

mulheres de 25 a 64 

anos e população a 

mesma faixa etária 

0,40 0,50 0,65 0,75 

Ampliar a razão de 

mulheres na faixa etária de 

50 a 69 anos de exames de 

Razão de exames 

de mamografia de 

rastreamento 

0,5 0,5 0,6 0,6 
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mamografia de 

rastreamento 

realizados em 

mulheres de 50 a 

69 anos e a 

população da 

mesma faixa 

etária 

Incentivar o parto normal 

no SUS e na saúde 

Suplementar 

Proporção de 

parto normal 

60% 65% 70% 73% 

 

Objetivo 4. Aprimorar a rede de atenção à saúde para promover o cuidado integral ao adulto e ao 

idoso 

META INDICADOR PERÍODO 

  2022 2023 2024 2025 

Ampliar o percentual de 

cobertura de 

acompanhamento de 

hipertensos na atenção 

básica de 85% para 

100% 

Porcentagem de 

hipertensos 

acompanhados 

trimestralmente  

na atenção 

básica 

65% 70% 80% 85% 

Realização de consulta e 

aferição da Pressão 

Arterial em Hipertenso 

no semestre 

Proporção de 

pessoas com 

hipertensão, 

com consulta e 

pressão arterial 

aferidas no 

semestre 

60% 65% 70% 75% 

Ampliar o percentual de 

cobertura de 

acompanhamento de 

diabéticos no município 

com avaliação do risco 

para pé diabético 

Porcentagem de 

diabéticos 

acompanhados 

trimestralmente 

na atenção 

básica 

60% 65% 70% 75% 

Realizar consulta, 

solicitação e avaliação 

da hemoglobina glicada 

em diabéticos no 

semestre 

Proporção de 

pessoas com 

diabtes, com 

consulta e 

hemoblobina 

glicada 

solicitada no 

semestre. 

60% 65% 70% 75% 
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Implementar ações de 

cuidado e atenção à 

saúde do homem 

Número de 

ações para 

promoção da 

saúde do homem 

15 20 25 30 

Ampliar o registro de 

óbitos com causa básica 

definida em relação ao ano 

anterior 

Proporção de óbito 

com causa básica 

definida 

100% 100% 100% 100% 

Garantir Visitas 

Domiciliares para os 

pacientes que não 

conseguem chegar à UBS 

Proporção de 

pacientes 

domiciliados 

visitados 

100% 100% 100% 100% 

 

 

Diretriz 3. Redução e prevenção de riscos e agravos à saúde da população por meio das ações de 

vigilância, prevenção, promoção e proteção à saúde. 

 

Objetivo 5 - Organizar as ações de controle do Aedes aegypti para reduzir o risco de epidemia pelos 

agravos transmitidos pelo mosquito 

 

META INDICADOR PERÍODO 

  2022 2023 2024 2025 

Realizar seis ciclos de visitas 

a 100% dos imóveis da 
cidade e povoados 

Proporção de 

imóveis 
inspecionados para 

o controle da 
infestação vetorial 

pelo mosquito 
Aedes 

100% 100% 100% 100% 

 

Objetivo 6. Aprimorar e manter as ações de vigilância em saúde para assegurar a promoção e 

proteção à saúde da população. 

META INDICADOR PERÍODO 

2022 2023 2024 2025 
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Qualificar e manter 

as ações de 

vigilância 
sanitária 

Número de ações 

de vigilância 

sanitária 
mantidas 

6 6 6 6 

Realizar 100% das 

inspeções conforme 

pactuado na 

Programação Anual 

da Vigilância 

Sanitária 
(PAVS) 

Percentual de 

inspeções 

realizadas 

100% 100% 100% 100% 

Realizar a campanha 

anual de vacinação 

em 100% da 

população canina e 

felina 

Proporção de cães 

e gatos vacinados 

anualmente em 

relação à 

população 
total desses 
animais 

90% 93% 95% 100% 

Melhorar a qualidade 

da água para o 

consumo humano em 

100% das amostras 

de águas, conforme a 

Diretriz Nacional do 

Programa de 

Vigilância da Água de 

Consumo Humano 

Proporção de 

analises 

realizadas em 

amostras de agua 

quanto aos 

parâmetros 

coliformes totais, 

cloro residual 

livre e turbidez 

com resultado 

próprio 

para consumo 

humano 

70% 75% 78% 80% 

Implantar a vigilância 

do óbito por meio da 

notificação e 

investigação oportuna 

em 100% dos casos, 

com foco nos óbitos 

materno, Mulher em 

idade fértil, fetal e 

infantil. 

Proporção de óbitos 

notificados e 

investigados em 

tempo oportuno 

100% 100% 100% 100% 

Notificar e investigar 
100% das doenças e 
agravos constantes na 
lista nacional de 

notificação 

compulsória 

Proporção de 
doenças e agravos 
de notificação 
compulsória 
notificados e 
investigados 

100% 100% 100% 100% 
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Diretriz 4. Garantia de acesso a população a assistência farmacêutica 

 

Objetivo 7. Ampliar o acesso da população a medicamentos, promover o uso racional e qualificar a 

assistência farmacêutica no âmbito do SUS 

META INDICADOR PERÍODO 

  2022 2023 2024 2025 

Adequar área física 
equipamentos dos 
dispensários-farmácias nas 
UBS para atendimento 
qualificado à população 

Número de UBS 
com dispensários 
de medicamentos 
com área física 
adequada 

2 2 2 2 

Manter a informatização da 
dispensação de 
medicamentos nas unidades  

Número de UBS 
com dispensação 
informatizada 

2 2 2 2 

Garantir a regularidade do 
fornecimento dos 
medicamentos da 
RENAME componente 
básico 

Porcentagem dos 
medicamentos da 
RENAME 
componente básico 
com fornecimento 
regular 

80% 80% 90% 90% 

Manter o sistema Nacional 
de Gestão da Assistência 
Farmacêutica (Hórus), na 
farmácia central 
do município 

Número de 
unidades com 
Hórus implantado 

2 2 2 2 

 

Diretriz 5 – Qualificação da Gestão e Financiamento adequado e sustentável que atenda às 

necessidades da Rede de Atenção à Saúde 

 

Objetivo 8 – Cumprir os dispositivos legais de aplicação dos recursos financeiros em Ações e 

Serviços Públicos de Saúde. 

META INDICADOR PERÍODO 

  2022 2023 2024 2025 

Manter o percentual 
mínimo de recursos 
aplicados na APS para 
15% 

Percentual de 
recursos mpinimo 
aplicados na APS 

≥15% ≥15% ≥15% ≥15% 

Aplicar 100% dos 
recursos financeiros 
oriundos de 
emendas 
parlamentares, 

Percentual de 
recursos financeiros 
oriundos de 
emendas 

100% 100% 100% 100% 
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dentro do prazo 
legal. 

parlamentares, 
aplicados dentro do 
prazo legal. 

 

Diretriz 6 – Combate à Pandemia da Covid – 19 

Objetivo 9 - Fortalecimento nas Ações Emergenciais de Combate à Pandemia Causada pelo Novo 

Coronavírus. 

META INDICADOR PERÍODO 

  2022 2023 2024 2025 

Evitar que os casos 
confirmados evoluam para 
o óbito, apoiando os 
profissionais no manejo 
adequado. 

Taxa de Mortalidade a 
cada 1000 hab por 

Covid-19 no 
município 

0,68 0,68 0,68 0,68 

Analisar e investigar os 
óbitos por SRAG no 
município 

Percentual de óbitos 
investigados 

100 1001 100 100 

Atualizar  a  gestão  e  os  
trabalhadores  de  saúde  
com  base  nas  evidências 
técnicas e científicas 
nacionais e/ou 
internacionais 

Total de eventos de 
atualização para os 

trabalhadores 

20 25 30 35 

Intensificar campanha de 
vacinação contra Covid-19 
para a população. 

Percentual da 
população com 

esquema completo de 
vacinação no 

município 

70% 80% 95% 99% 
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PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA INICIAL COM BASE NA PPA 2022-2025 

 

OBJETIVOS PERÍODO 

 2022 2023 2024 2025 

1. Ampliar e qualificar o 

acesso a atenção básica com 

ênfase na humanização, 

equidade e no atendimento 

das necessidades de saúde 

da população 

R$2.187.850,00 R$2.236.635,00 2.354.514,80 2.589.966,28 

2. Ampliar e qualificar o 

acesso à atenção 

ambulatorial especializada, 

serviço de apoio diagnostico 

com ênfase na 

humanização, equidade e no 

atendimento das 

necessidades de saúde da 

população 

R$175.250,00 R$192.775,00 R$212.052,50 R$233.257,75 

3. Melhorar estrutura da 

rede de atenção à saúde no 

município 

R$ 208.000,00 R$ 161.363,26 R$ 174.272,32 R$ 206.000,00 

4. Aprimorar a rede de 

atenção à saúde para 

promover o cuidado 

integral materno infantil 

R$91.400,00 R$100.540,00 R$110.594,00 R$121.653,40 

5. Aprimorar a rede de 

atenção à saúde para 

promover o cuidado 

integral ao adulto e ao idoso 

 

R$25.500,00 R$28.050,00 R$30.855,00 R$33.940,50 

6. Aprimorar e manter as 

ações de vigilância em 

saúde para assegurar a 

R$23.550,00 R$25.905,00 R$28.495,50 R$31.345,05 
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promoção e proteção à 

saúde da população. 

7. Ampliar o acesso da 

população a medicamentos, 

promover o uso racional e 

qualificar a assistência 

farmacêutica no âmbito do 

SUS 

 

R$245.880,00 R$350.880,00 R$402.800,00 R$450.300,00 
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11. MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DO PLANO 

 

A avaliação do Plano, no final da sua vigência, assim como no monitoramento (anual), deverá 

guardar estreita relação com as diretrizes, objetivos e metas definidas quando da sua elaboração. 

O monitoramento do SUS é o acompanhamento dos compromissos (objetivos, metas, ações e 

indicadores), explicitados nos Instrumentos Básicos do Planejamento do SUS (Plano de Saúde, 

Programações Anuais de Saúde e Relatórios de Gestão) e nos pactos firmados entre os entes 

federativos. 

Enquanto processo sistemático e contínuo que, ao produzir informações sintéticas e em tempo 

eficaz, permite a rápida avaliação situacional e a intervenção oportuna que confirma ou corrige as 

ações monitoradas. Embora o Plano de Saúde, seja um instrumento com vigência de 4 anos, elaborado 

no 1º ano de uma gestão para início de vigência no 2º ano desta, deve ser monitorado anualmente, 

através do desempenho das suas metas. 

Desta forma o monitoramento mostra-se como importante estratégia no processo de avaliação, 

com registros sistemáticos (anuais), com relação ao alcance das metas propostas, podendo indicar 

mudanças de rumo, com inclusão de novas ações, nas Programações Anuais de Saúde. 

Reforça-se que o Relatório de Gestão como principal ferramenta de acompanhamento da 

gestão na saúde, do âmbito do planejamento, conforme item IV do art. 4º da Lei Nº 8.142/90, 

referenciado também na Lei Complementar 141/2012 e Portaria 575/2012 do Ministério da Saúde, 

tem a finalidade de apresentar os resultados alcançados com a execução da Programação Anual de 

Saúde, orientar a elaboração da nova programação, bem como eventuais redirecionamentos que se 

fizerem necessários no Plano de Saúde, cabendo assim, revisá-lo anualmente. 198 Sendo assim, o 

monitoramento é um requisito imprescindível para que o exercício da avaliação possa ser um 

instrumento que subsidia a gestão com informações simples e em quantidade adequada para a tomada 

de decisão e com periodicidade que permita reação no desempenho do Plano dentro de um ciclo de 

execução. 

A avaliação do Plano tem importância estratégica para o aperfeiçoamento da gestão, da 

resolubilidade das ações e serviços de saúde prestados à população e para a implementação e 

consolidação do Sistema de Planejamento do SUS. 

Desta forma, o monitoramento e a avaliação são práticas importantes na busca de melhorias 

da qualidade das ações e serviços de saúde, devendo retroalimentar o planejamento com informações 

que permitam os ajustes estratégicos necessários fundamentando a tomada de decisão. 
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Busca-se então, essencialmente, induzir a adoção do monitoramento e avaliação como 

procedimentos de rotina, habituais e cotidianos na rede, com resultados que contribuam e repercutam 

em termos de melhoria e aperfeiçoamento da própria gestão, assim como das ações e serviços 

prestados à população. 

 


