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IDENTIFICAÇÃO DO MUNICIPIO 

 

Município: Cristino Castro 

Estado: Piauí 

Distância da Capital:  612 km     

Área Territorial: 1.848,69 Km²       

População: 10.464 pessoas 

Densidade Demográfica: 5,65 hab/km²     

Municípios Limítrofes: Norte: Colônia do Gurguéia e Manoel Emídio; Sul: Santa 

Luz; Leste: Canto do Buriti e Guaribas e Oeste: Manoel Emídeo, Palmeira do 

Piauí e Alvorada do Gurguéia.  

Região de Saúde:  Chapada das Mangabeiras 

Prefeito Municipal: Felipe Ferreira Dias 

Endereço da Prefeitura:  Avenida Marcos Parente, S/N – Bairro: Centro – 

CEP:64.920-000, Cristino Castro/PI 

Secretária Municipal de Saúde: Ilara Tamyres Riedel da Silva Dias 

Endereço da Secretaria Municipal de Saúde: Avenida Marcos Parente, S/N – 

Bairro: Centro – CEP:64.920-000, Cristino Castro/PI 

E-mail da Secretaria Municipal de Saúde: saudepmcc2021@gmail.com  

CNES - Secretaria Municipal de Saúde: 7036361 

Lei de Criação do Conselho Municipal de Saúde: Lei Nº 161/2020 

Lei De Criação do Fundo Municipal De Saúde:  Lei Nº 002 /1994 

CNPJ do Fundo Municipal De Saúde: 12.925.942/0001-60 

Código do Município IBGE:  2203107     
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CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE 

  PORTARIA Nº 112/2021, de 08 de julho de 2021. 
 

DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DOS MEMBROS 
DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE 
CRISTINO CASTRO-PI. 

 
 

 PORTARIA Nº 053/2022, de 23 de maio de 2022.  

 
DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO, EM 
SUBSTITUIÇÃO DE MEMBROS DO CONSELHO 
MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRISTINO CASTRO-PI. 

 
  
1 – REPRESENTANTES DO PODER EXECUTIVO 
 
Secretária Municipal de Saúde  
 
Titular: Ilara Tamyres Rieldel da Silva  
Suplente: Kellyanne Dias Ferreira  
 
Unidade Mista de Saúde Lourival de Abreu Vasconcelos  

 
Titular: Simone Maria da Costa 
Suplente: Maria dos Reis Almeida Oliveira 
 
Secretária de Assistência Social  
 
Titular: Mikaela Freitas Temporal Sousa   
Suplente: Sara da Silva Aguiar Sá   
 
Centro de Assistência Psicossocial  
 
Titular: Evanira Motorola de Sousa  
Suplente: Letícia Pereira dos Santos   
 
Secretaria Municipal de Educação 

 
Titular: Rosemaria Cardoso Carvalho  
Suplente: Albertina Maria da Silva Carvalho 
  
2- REPRESENTANTES DOS TRABALHADORES DA SAÚDE  
 
Titular: Florineide Soares Campos 
Suplente: Elissandra Patrícia P. de Albuquerque 
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3- REPRESENTANTES DOS USUÁRIOS DA SAÚDE  
 
Sindicado dos Trabalhadores Rurais  

 
Titular: Maria Eunice Soares Campos   
Suplente: Araci Honório de Sá  
 
Igreja Católica- Paróquia Divino Salvador  
 
Titular: Eliene Brito Porto   
Suplente: Josilene Feitosa Venâncio de Carvalho   
 
Associação dos Agentes Comunitários de Saúde  

 
Titular: João da Cruz Veloso   
Suplente: Rosinete de Almeida Feitosa 
 
Igreja Evangélica Assembleia de Deus  
 
Titular: Jairo de Sousa Santos  
Suplente: Francinete Cavalcante de Lima Benvindo   
 
Conselho Municipal da Criança e do Adolescente  

 
Titular: Gracilene dos Santos Cachoeira  
 Suplente: Wanderson da Sena Gentil   
 
 
 ASSOCIAÇÃO DOS APICULTORES 

 
Titular: Paulo Ney Cordeiro Farias 
Suplente: Apolônio Ferreira Campos 

 

 
Mesa Diretora do Conselho Municipal de Saúde, nos termos do art. 6º, da 

Lei nº 06/2020, de 28 de outubro de 2020:  

 

 
PRESIDENTE 

FLORINEIDE SOARES CAMPOS 
 

VICE-PRESIDENTE 
PAULO NEY CORDEIRO DE FARIAS 

 
SECRETÁRIA EXECUTIVA 

JOCILENE VENÂNCIO DE CARVALHO 
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APRESENTAÇÃO 

 O Plano Municipal de Saúde (PMS) 2022-2025 é o instrumento central de 

planejamento que apresenta as diretrizes, objetivos e metas que norteiam a 

gestão da política de saúde, tendo como base: a análise do perfil demográfico, 

epidemiológico e sanitário da população do município, o Relatório da VII 

Conferência Municipal de Saúde, o diagnóstico realizado pelos gestores e as 

propostas contidas no Plano de Governo para a saúde.  

Este instrumento de planejamento expressa o compromisso da gestão 

com a implementação e o fortalecimento do Sistema Único de Saúde (SUS) 

municipal em busca da universalidade, da equidade e integralidade, objetivando 

a melhoria da atenção à saúde e da qualidade de vida da população.  

O PMS norteia todas as ações para o cumprimento dos preceitos do SUS 

na esfera municipal, coerentes e devidamente expressadas nas Programações 

Anuais de Saúde (PAS) tendo seus resultados avaliados nos Relatórios de 

Gestão com a participação e controle social a partir do Conselho Municipal de 

Saúde e Audiências Públicas.  

O seguinte instrumento de gestão configura-se como base para a 

execução, o acompanhamento, a avaliação da gestão do sistema de saúde e 

contempla todas as áreas da atenção à saúde, de modo a garantir a integralidade 

dessa atenção.  

Portanto o Plano Municipal de Saúde 2022-2025 de Cristino Castro traz 

como ações estratégicas a qualificação da oferta de serviços na atenção básica 

à saúde, preferencialmente na lógica da Estratégia Saúde da Família, bem como 

o fortalecimento do sistema de vigilância em saúde, da gestão do SUS e da 

participação popular.  

Ressalta ainda que ele é um instrumento de gestão dinâmico, devendo 

ser revisto a cada ano na PAS em conformidade com as necessidades indicadas 

no monitoramento e avaliações expostas no Relatório Anual de Gestão (RAG). 
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ANÁLISE SITUACIONAL 

 

1.1 CONDIÇÕES SÓCIO SANITÁRIAS 
 

 

1.1.1  Aspectos Históricos e Culturais  
 

Cristino Castro é um município 

brasileiro do estado do Piauí, localizado 

na macrorregião dos Cerrados, 

mesorregião do sudoeste piauiense, 

território da chapada das mangabeiras, 

distante a 612 km da capital Teresina.  

Sua área territorial é de 1.848,69 

Km², população de 10.464 pessoas, 

densidade demográfica de 5,65 hab/km², 

limitando-se ao norte com Colônia do 

Gurguéia e Manoel Emídio, ao sul Santa 

Luz; ao leste Canto do Buriti e Guaribas 

e ao oeste Manoel Emídeo, Palmeira do 

Piauí e Alvorada do Gurguéia.  

O município de Cristino Castro 

teve seu povoamento iniciado em 1898, 

quando Raimundo Ribeiro da Silva se 

fixou no local conhecido por Catinga de 

Porco. Trouxe da cidade baiana de Lapa uma Imagem do Senhor Bom Jesus da 

Lapa, doando-a à Capela local. Quatro anos depois, o Senhor Bom Jesus da 

Lapa, passou a ser o Padroeiro da localidade, denominado Nova Lapa. As 

atividades agropecuárias deram impulso ao núcleo banhado pelo rio Gurguéia, 

que se expandiu rapidamente. Em 1953 foi elevado à categoria de Município, 

pela Lei Estadual Nº 895, de 29 de outubro de 1953, desmembrado de Bom 

Jesus, recebendo a denominação de Cristino Castro em homenagem ao primeiro 

industrial estabelecido na região. 
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Quanto ao clima no município predomina o clima tropical sazonal, típicos 

das regiões de cerrado no Brasil. Fatores como a baixa altitude e latitude tornam 

o município mais propício às elevadas temperaturas, que associadas 

ao ar úmido da região causa sensações térmicas bem acentuadas. 

As temperaturas mais elevadas do município podem chegar aos 36 °C, que 

geralmente ocorrem entre agosto e outubro, sendo essa época a mais quente do 

ano. Já as temperaturas mínimas ficam em torno dos 18-19 °C, que pode ocorrer 

entre o trimestre de junho/julho/agosto, quando o município passa pela alta 

temporada da estação seca. 

No que se refere ao turismo o que mais chama a atenção no município é 

a existência dos poços jorrantes, de onde sai naturalmente água mineral da 

melhor qualidade e já morna para o banho. A região de Cristino Castro é uma 

grande estância termal, suas águas mornas surgiram devido ao ciclo do magma 

que penetra na rocha permeável fazendo uma onda de calor que aplicada em 

cima das águas, deixa-as calmas e forma-se geisers. O município fica em cima 

de ondas de magma, por isso essa região ficou muito conhecida no Piauí 

Quanto as festividades, o município comemora circuito de quadrilhas 

juninas no mês de junho, carnaval fora de época realizado no mês de julho, 

Novena ao Senhor Bom Jesus da Lapa (Padroeiro da cidade) realizado entre 28 

de julho à 06 de agosto, circuito cultural Cidade Viva no mês de agosto, Festejos 

de Nossa Senhora Aparecida e aniversário da cidade em outubro.  

Atualmente Cristino Castro tem como gestor municipal Felipe Ferreira 

Dias (PT,2021 -2024) e secretária municipal de saúde Ilara Tamyres Rieldel da 

Silva.  

 

1.1.2 Perfil demográfico 

 

Tabela 1 - População estimada por sexo e faixa etária, 2021 – Cristino 

Castro/PI 

Faixa Etária  Masculino Feminino Total 

TOTAL 5.255 5.209 10.464 

0 a 4 anos 443 422 865 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Munic%C3%ADpio
https://pt.wikipedia.org/wiki/Clima_tropical
https://pt.wikipedia.org/wiki/Cerrado
https://pt.wikipedia.org/wiki/Brasil
https://pt.wikipedia.org/wiki/Altitude
https://pt.wikipedia.org/wiki/Latitude
https://pt.wikipedia.org/wiki/Temperaturas
https://pt.wikipedia.org/wiki/Umidade_relativa_do_ar
https://pt.wikipedia.org/wiki/Sensa%C3%A7%C3%A3o_t%C3%A9rmica
https://pt.wikipedia.org/wiki/Temperatura
https://pt.wikipedia.org/wiki/Munic%C3%ADpio
https://pt.wikipedia.org/wiki/Temperatura
https://pt.wikipedia.org/wiki/Esta%C3%A7%C3%A3o_seca
https://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%81gua_mineral
https://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%81gua_termal
https://pt.wikipedia.org/wiki/Calor
https://pt.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9iser
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Faixa Etária  Masculino Feminino Total 

5 a 9 anos 429 406 835 

10 a 14 anos 442 407 849 

15 a 19 anos 492 427 919 

20 a 29 anos 959 907 1.866 

30 a 39 anos 797 790 1.587 

40 a 49 anos 636 623 1.259 

50 a 59 anos 476 508 984 

60 a 69 anos 335 369 704 

70 a 79 anos 171 226 397 

80 anos e mais 75 124 199 

Fonte: Estimativas preliminares elaboradas pelo Ministério da 
Saúde/SVS/DASNT/CGIAE (DataSUS/Tabnet) - Período: 2021 
 

Segundo estimativas preliminares elaboradas pelo Ministério da 

Saúde/SVS/CGIAE (DataSUS/Tabnet) a população estimada do município de 

Cristino Castro no ano de 2021 é de 10.464 habitantes, sendo 5.255 do sexo 

masculino o que representa 50,2% e 5.209 do sexo feminino o que equivale a 

49,8%, percebe-se uma pequena diferença entre os sexos masculino e feminino, 

porém prevalece o sexo masculino. 

Merece destacar que a população feminina se sobressai nas faixas etárias 

mais avançadas a partir dos 50 anos, acontecendo o processo conhecido como 

feminização do envelhecimento, processo esse que acontece no mundo e no 

Brasil, decorrente da maior expectativa de vida feminina e da maior mortalidade 

de jovens do sexo masculino. 

No que se refere a faixa etária prevalece os adultos (20 a 59 anos) com 

54,4% (5.696) da população total, o que representa a população 

economicamente ativa, seguido por adolescentes 16,9% (1.768) e crianças 

16,2% (1.700). Enquanto os idosos (acima de 60 anos) representam apenas 

12,4% (1.300). Ressalta-se ainda que os idosos acima de 80 anos representam 

somente 1,9% da população total.  
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Dessa forma a pirâmide populacional de Cristino Castro atualmente é 

caracterizada como adulto, indo ao encontro da pirâmide etária da população 

brasileira que também se classifica como adulto, embora esta já esteja em 

processo de envelhecimento. 

 

Tabela 2- Taxa de Natalidade, 2018 a 2021, Cristino Castro/PI  

ANO 2018 2019 2020 2021 

Nº de Nascidos Vivos 152 184 182 179 

Taxa de Natalidade (‰) 14,6  17,6 17,4 17,1 

Fonte: Secretaria Estadual de Saúde do Estado do Piauí - SESAPI 

 

A taxa de natalidade (TN) representa o número de crianças nascidas 

vivas no período de um ano. Exclui-se desse cálculo o número de crianças 

nascidas mortas ou que morreram logo após o nascimento. Esse indicador 

representa a relação entre o número de nascimentos e de habitantes de um 

determinado local.  

Ao analisarmos a série histórica acima que trata do número de nascidos 

vivos por residência da mãe, verifica-se que o município de Cristino Castro vem 

apresentando elevadas taxas de natalidade ao longo dos anos, até mesmo em 

2018 em que o município registrou TN de 14,6 ‰, estando acima da média 

nacional para o mesmo ano que foi de 13,92 ‰. 

Merece destacar ainda uma discreta queda na taxa de natalidade nos 

anos de 2020 e 2021, fato esse observado também no cenário brasileiro em 

virtude da pandemia de Covid 19.  

 

1.1.3  Condições ambientais 

 

O município de Cristino Castro apresenta 1.9% de domicílios com 

esgotamento sanitário adequado, 79.7% de domicílios urbanos em vias públicas 

com arborização e 3% de domicílios urbanos em vias públicas com urbanização 

adequada (presença de bueiro, calçada, pavimentação e meio-fio). Quando 

comparado com os outros municípios do estado, fica na posição 176 de 224, 87 
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de 224 e 18 de 224, respectivamente. Já quando comparado a outras cidades 

do Brasil, sua posição é 5238 de 5570, 2423 de 5570 e 3854 de 5570, 

respectivamente. 

 

Tabela 3 – Caracterização do Território e Ambiente, Cristino Castro/PI 

Área da unidade territorial [2021] 1.845,698 km²   

Esgotamento sanitário adequado [2010] 1,9 %   

Arborização de vias públicas [2010] 79,7 %   

Urbanização de vias públicas [2010] 3 %   

População exposta ao risco [2010]  Sem dados 

Bioma [2019] Caatinga;Cerrado   

Sistema Costeiro-Marinho [2019] Não pertence   

Hierarquia urbana [2018]  Centro Local (5)   

Região de Influência [2018]  
Bom Jesus - Centro Subregional 

B (3B)   

Região intermediária [2021] Corrente - Bom Jesus   

Região imediata [2021] Bom Jesus   

Mesorregião [2021] Sudoeste Piauiense   

Microrregião [2021] Alto Médio Gurguéia   

Fonte: IBGE 

 
Esgotamento sanitário adequado: [população total residente nos domicílios particulares 

permanentes com esgotamento sanitário do tipo rede geral e fossa séptica / População total 
residente nos domicílios particulares permanentes] x 100 
 

Arborização de vias públicas: [domicílios urbanos em face de quadra com 
arborização/domicílios urbanos totais] x100 
 

Urbanização de vias públicas: [domicílios urbanos em face de quadra com boca de lobo 
e pavimentação e meio-fio e calçada/domicílios urbanos totais] x 100 
 

População exposta ao risco: Número de moradores nos domicílios particulares 
permanentes ocupados, observado em 2010 pelo Censo Demográfico, inseridos nas áreas de 
risco hidrogeológico. No ano da publicação (2018), foram alvo do mapeamento e da associação 
aos dados demográficos as áreas de risco de 826 municípios, considerados críticos e 
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monitorados pelo Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais – 
CEMADEN. 
 

Hierarquia urbana: A hierarquia urbana indica a centralidade da Cidade de acordo com 
a atração que exerce a populações de outros centros urbanos para acesso a bens e serviços e 
o nível de articulação territorial que a Cidade possui por estar inserida em atividades de gestão 
pública e empresarial. São cinco níveis hierárquicos, com onze subdivisões: Metrópoles (1A, 1B 
e 1C), Capitais Regionais (2A, 2B e 2C), Centros Sub-Regionais (3A e 3B), Centros de Zona (4A 
e 4B) e Centros Locais (5). Alguns Municípios são muito integrados entre si e constituem apenas 
uma Cidade para fim de hierarquia urbana, tratam-se dos Arranjos Populacionais, os quais são 
indicados no complemento da hierarquia urbana quando ocorrem. 
 
 

1.1.4 Condições socioeconômicas  

 
Ao analisarmos as tabelas a seguir que tratam de economia e educação, 

Cristino Castro registrou em 2019 PIB per capita de R$ 10.657,60, sendo o total 

de receitas realizadas em 2017de R$ 32.075,56 e despesas empenhadas R$ 

27.704,35.  

A rede de educação é constituída por 11 estabelecimentos de ensino 

fundamental sendo registrado 1.670 matrículas e 03 estabelecimentos de ensino 

médio registrando 356 matrículas, ambas no ano de 2020. Quanto a nota no 

Índice de Desenvolvimento da Educação Básica- IDEB, em 2019 o município 

registrou 3,6 nos anos iniciais do ensino fundamental na rede pública e 3,7 nos 

anos finais do ensino fundamental da rede pública. O Ideb é o principal indicador 

de qualidade da educação brasileira, o índice registrado nos anos iniciais no país 

foi de 5,9, em 2019, observa-se, portanto, que a média do município está abaixo 

da média nacional. 

A nota do Ideb varia de 0 a 10 pontos e funciona como um indicador de 

qualidade para a escola e a rede. Ela é calculada com base em uma fórmula que 

considera dois componentes. Um deles revela o nível de conhecimento dos 

alunos em relação aos conteúdos aferidos (Língua Portuguesa, com ênfase em 

leitura, e matemática) pela Prova Brasil, para as escolas municipais, pelo 

Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica (SAEB), para as escolas 

estaduais e da federação. O outro aspecto considerado é a taxa de rendimento 

- isto é, quantos estudantes não foram reprovados nem abandonaram a escola - 

nos anos de referência dos exames. 
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Tabela 4 – Caracterização da Economia, Cristino Castro/PI 

ECONOMIA 

 

PIB per capita [2019] 
10.657,60 R$   

Percentual das receitas oriundas de fontes 

externas [2015] 
94,8 %   

Índice de Desenvolvimento Humano Municipal 

(IDHM) [2010] 
0,566   

Total de receitas realizadas [2017] 
32.075,56 R$ 

(×1000)   

Total de despesas empenhadas [2017] 27.704,35 R$ (×1000) 

Fonte: IBGE 

 

Tabela 5 – Caracterização da Educação, Cristino Castro/PI  

 EDUCAÇÃO 

 Taxa de escolarização de 6 a 14 anos de idade [2010] 97,9 %   

 

 
IDEB – Anos iniciais do ensino fundamental (Rede 

pública) [2019] 
3,6   

 

 
IDEB – Anos finais do ensino fundamental (Rede 

pública) [2019] 
3,7 

 

 Matrículas no ensino fundamental [2020] 1.670 matrículas   

 

 Matrículas no ensino médio [2020] 356 matrículas   

 

 Docentes no ensino fundamental [2020] 91 docentes   

 

 Docentes no ensino médio [2020] 40 docentes   
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Número de estabelecimentos de ensino 

fundamental [2020] 
11 escolas   

 

 Número de estabelecimentos de ensino médio [2020] 3 escolas   

Fonte: IBGE 

 

Em 2020, o salário médio mensal era de 1.8 salários mínimos. A 

proporção de pessoas ocupadas em relação à população total era de 7.4%. Na 

comparação com os outros municípios do estado, ocupava as posições 97 de 

224 e 68 de 224, respectivamente. Já na comparação com cidades do país todo, 

ficava na posição 3161 de 5570 e 4350 de 5570, respectivamente. Considerando 

domicílios com rendimentos mensais de até meio salário mínimo por pessoa, 

tinha 49.3% da população nessas condições, o que o colocava na posição 199 

de 224 dentre as cidades do estado e na posição 1521 de 5570 dentre as cidades 

do Brasil. 

 

Tabela 6– Caracterização do Trabalho e Rendimento, Cristino Castro/PI  

TRABALHO E RENDIMENTO 

Salário médio mensal dos trabalhadores formais [2020] 
1,8 salários 

mínimos   

Pessoal ocupado [2020] 768 pessoas   

População ocupada [2020] 7,4 %   

Percentual da população com rendimento nominal mensal 

per capita de até 1/2 salário mínimo [2010] 
49,3 %  

Fonte: IBGE 

 

1.1.5 Perfil epidemiológico 

 

Ao longo das últimas décadas, o Brasil modificou seu perfil de 

morbimortalidade, ocorrendo a transição epidemiológica, com a diminuição das 

internações e dos óbitos causados pelas doenças infecto-parasitárias e aumento 



19 
 
 

progressivos das doenças crônico-degenerativas, como as doenças 

cardiovasculares e neoplasias, bem como causas externas. No município de 

Cristino Castro, esse fenômeno também é observado, conforme indicadores 

apresentados adiante. 

 

1.1.5.1 Alimentação e Nutrição da população 

 

A alimentação e nutrição constituem-se em requisitos básicos para a 

promoção e a proteção da saúde, possibilitando a afirmação plena do potencial 

de crescimento e desenvolvimento humano, com qualidade de vida e cidadania. 

A população brasileira, nas últimas décadas, experimentou grandes 

transformações sociais que resultaram em mudanças no seu padrão de saúde e 

consumo alimentar.  

Essas transformações acarretaram impacto na diminuição da fome e da 

desnutrição acompanhada do aumento vertiginoso da obesidade em todas as 

camadas da população, apontando para um novo cenário de problemas 

relacionados à alimentação e nutrição. 

Desse modo a Política Nacional de Alimentação e Nutrição (PNAN) tem 

como propósito a melhoria das condições de alimentação, nutrição e saúde da 

população brasileira, mediante a promoção de práticas alimentares adequadas 

e saudáveis, a vigilância alimentar e nutricional, a prevenção e o cuidado integral 

dos agravos relacionados à alimentação e nutrição. 

Com intuito de efetivar a PNAN o município de Cristino Castro, 

acompanha de forma regular os hipertensos e diabéticos através da Estratégia 

de Saúde da Família – ESF, bem como crianças até 05 anos durante a consulta 

de puericultura e demais indivíduos em situações de risco, como por exemplo as 

pessoas com sobrepeso. Segundo o Sistema de Cadastramento e 

acompanhamento de hipertensos e diabéticos no Piauí o município registra 

maior número de hipertensos em relação a diabéticos tipo 1 e tipo 2, 

prevalecendo na faixa etária de 45 a 49 anos (Ministério da Saúde - Sistema de 

Cadastramento e Acompanhamento de Hipertensos e Diabéticos).  

Entre os Programas de Alimentação e Nutrição, destaca-se o 

Programa Bolsa Família, em que a rede de atenção básica no ano de 2021 

alcançou 75,70% de cobertura de acompanhamento das condicionalidades de 
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Saúde do Programa Bolsa Família (PBF), o que equivale a 2.613 o número de 

famílias beneficiárias do PBF com perfil saúde acompanhadas pela atenção 

básica.  

 

1.1.5.2 Cobertura Vacinal 

 

É inquestionável a importância que as vacinas têm na proteção à saúde e 

na prevenção de doenças imunopreveníveis, particularmente durante a infância. 

Em função disso, as autoridades de saúde, em todo o mundo, estabeleceram 

programas de imunizações e calendários específicos de vacinas de acordo com 

a faixa etária infantil. No Brasil, o Ministério da Saúde estabeleceu um amplo 

programa de imunizações de rotina e promove, periodicamente, campanhas com 

o intuito de controlar e erradicar doenças mediante vacinação maciça de 

públicos-alvo. 

 

Tabela 7 - Cobertura Vacinal dos Imunobiológicos, 2018 – 2021, Cristino 

Castro/PI 

IMUNOBIOLÓGICOS 2018 2019 2020 2021 

BCG 11,38 38,51 20,50 6,49 

Meningocócica C 93,41 155,9 134,16 103,78 

Pentavalente 101,2 145,34 114,72 95,68 

Pneumocócica 10 V 93,41 155,9 145,34 103,78 

Pólio 99,4 130,43 129,19 101,62 

Rota vírus 92,22 169,57 136,02 84,32 

Febre Amarela 91,02 145,34 144,29 84,73 

Fonte: Secretaria Municipal de Saúde de Cristino Castro 

 

A cobertura vacinal definida como o percentual de uma população-alvo 

que foi vacinada é um importante indicador de saúde das populações, sobretudo 

das crianças e da qualidade da atenção dispensada pelos sistemas e serviços 

de saúde. O estudo desse indicador subsidia o processo de planejamento, 

especialmente a reestruturação das ações de prevenção e proteção à saúde. 

A saúde pública de Cristino Castro disponibiliza na rotina dos serviços de 

saúde as vacinas do Calendário Básico de Vacinação a toda a população, além 
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de cumprir com o calendário de campanhas do Ministério da Saúde, busca 

estratégias e realiza ações para conseguir alcançar a meta pactuada com os 

demais entes federados. 

Conforme a tabela 7 observa-se que Cristino Castro apresenta uma boa 

cobertura vacinal ao longo dos anos analisados, registrando melhores 

coberturas nos anos de 2019 com 134,42% e 2020 com 117,74%. Apesar do 

período pandêmico enfrentado pelo município nos anos de 2020 e 2021 

evidencia-se o esforço e o compromisso da gestão com a vacinação da 

população ao conseguir alcançar a meta de 95,00 % na maioria dos imunos 

analisados.  

Ressalta-se ainda que a baixa cobertura de BCG e Rotavírus nos anos de 

2020 e 2021 deu-se em virtude do desabastecimento desses imunos por parte 

do Ministério da Saúde aos estados e respectivamente aos municípios.  

 
1.1.5.3 Principais Agravos de Saúde no Município 

 

Os serviços de saúde do município notificam as doenças/agravos 

preconizados pela Portaria GM/MS Nº 1.102, DE 13 DE MAIO DE 2022. O 

principal motivo da notificação é fornecer para os órgãos competentes 

informações de doenças/agravos/eventos, que são transmissíveis, apresentam 

letalidade ou outro tipo de impacto na saúde, para a partir disso serem tomadas 

medidas de promoção, proteção e controle. 

Conforme a tabela 8 o principal agravo notificado no município ao longo 

dos anos analisados (2018 a 2021) foi atendimento antirrábico com 148 casos 

notificados ao longo dos 4 anos, seguido por hanseníase (34) e Tuberculose 

(14). É importante relembrar que nos anos de 2020 e 2021 a principal doença 

notificada no município foi a infecção por SARSCoV-2, causador da doença 

respiratória Covid-19. 

 
Tabela 8 - Doenças/Agravos notificados no município, 2018 – 2021, Cristino 

Castro/PI 
Doença / Agravo notificado 2018 2019 2020 2021 Total 

1. Atendimento Antirrábico 48 35 36 29 148 

2. Hanseníase 12 08 6 8 34 
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3. Tuberculose 0 2 9 3 14 

Fonte: Secretaria Municipal de Saúde de Cristino Castro 
 

A pandemia de COVID iniciou em dezembro de 2019 na China, sendo 

declarado, pela OMS Emergência em Saúde Pública de Importância 

Internacional em janeiro de 2020 e pandemia em março de 2020.  Desde o início 

da pandemia até o presente momento (01 de julho de 2022) o município realizou 

6.301 testes, confirmou 1.724 casos e registrou 14 óbitos, apresentando no 

momento 96 casos ativos que se mantém em isolamento domiciliar.  

Com a declaração de situação de pandemia decretado pelo Estado do 

Piauí, a Secretaria Municipal de Saúde vem executando ações de prevenção e 

controle da doença. Destaca-se ainda o esforço incansável dos profissionais da 

saúde atuando frente a Covid-19 e o compromisso da gestão em ofertar a equipe 

os recursos necessários de combate a pandemia e aos usuários do sistema 

único de saúde uma boa qualidade da assistência prestada. 

 
 
1.1.5.4 Vítimas de Acidentes e Violência no trânsito 
 
Tabela 9 -  Número de vítimas de acidentes e violência no trânsito, 2018-2021, 

Cristino Castro/PI 
 

 2018 2019 2020 2021 Total 

Nº 51 26 32 43 152 

Fonte: Secretaria Municipal de Saúde de Cristino Castro 
 
1.1.5.5. Vítimas de Acidentes de Trabalho Grave 
 
Tabela 10 -  Número de vítimas de acidentes de trabalho grave, 2018-2021, 

Cristino Castro/PI 
 

 2018 2019 2020 2021 Total 

Nº 0 0 0 0 0 

Fonte: Secretaria de Saúde do Estado do Piauí – SESAPI 
 

A Secretaria Municipal de Saúde registrou ao longo dos 4 anos analisados 

(2018 a 2021) o total de 152 ocorrências de acidentes no trânsito que ocorreram 

no município.  Quanto aos acidentes de trabalho grave não houve nenhum caso 
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nos anos analisados 2018 a 2021.  Mesmo assim a equipe de saúde mantém-se 

vigilante, desempenhando ações de promoção de saúde para os públicos-alvo 

envolvidos nesses agravos. 

 

1.1.5.6 Morbidade  

 

A morbidade é a variável característica das comunidades de seres vivos, 

refere-se ao conjunto dos indivíduos que adquirem doenças (ou determinadas 

doenças) num dado intervalo de tempo em uma determinada população. A 

morbidade mostra o comportamento das doenças e dos agravos à saúde na 

população. 

A morbidade hospitalar indica o número de internações hospitalares 

no SUS por grupos de causas selecionadas, em determinado local e período, 

objetivando: 

 Identificar, correlacionar e desenvolver pesquisas sobre os 

principais grupos de causas de internação hospitalar; 

 Detectar variações geográficas e temporais na distribuição das 

internações; 

 Subsidiar processos de planejamento, gestão e avaliação de 

políticas de saúde voltadas para a assistência médico-hospitalar.  

 

Tabela 11 - Morbidade Hospitalar do SUS de residentes, Cristino Castro/PI 

segundo capítulo da CID-10, 2018 - 2021 

Capítulo CID-10 2018 2019 2020 2021 Total 

TOTAL 642 661 668 654 2.625 

I. Algumas doenças infecciosas e parasitárias 316 276 258 375 1.225 

III. Doenças sangue órgãos hemat e transt 

imunitár 
9 1 - - 10 

IV. Doenças endócrinas nutricionais e metabólicas 30 18 1 8 57 

VI. Doenças do sistema nervoso 2 - - 1 3 

IX. Doenças do aparelho circulatório 76 102 117 82 377 



24 
 
 

Capítulo CID-10 2018 2019 2020 2021 Total 

X. Doenças do aparelho respiratório 167 254 292 178 891 

XI. Doenças do aparelho digestivo 5 4 - 6 15 

XII. Doenças da pele e do tecido subcutâneo - - - 2 2 

XIV. Doenças do aparelho geniturinário 21 5 - 2 28 

XV. Gravidez parto e puerpério 5 - - - 5 

XIX. Lesões enven e alg out conseq causas 

externas 
11 1 - - 12 

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

 

Ao analisarmos a tabela que trata sobre a morbidade hospitalar do SUS, 

o município de Cristino Castro registou ao longo dos anos analisados o total de 

2.625 internações, apresentando a média de 600 internações ao longo de cada 

ano. Quanto as principais causas prevalecem: Algumas doenças infecciosas e 

parasitárias (1.225), Doenças do aparelho respiratório (891) e Doenças do 

aparelho circulatório (377), esses três grupos são responsáveis por 94,9% do 

total das internações. 

Vale ressaltar que internações por doenças infecciosas e parasitárias 

chama atenção, já que estas vêm se mantendo como a principal causa de 

internação ao longo dos anos. As doenças infecciosas e parasitárias têm grande 

importância para a saúde pública por estarem diretamente associadas à pobreza 

e a condições de vida inadequadas. 

 

1.1.5.7. Mortalidade 

 

A Mortalidade é a variável que se refere ao conjunto dos indivíduos que 

morreram num dado intervalo do tempo. Representa o risco ou probabilidade 

que qualquer pessoa na população poder vir a morrer ou de morrer em 

decorrência de uma determinada doença. É calculada pelas taxas ou 

coeficientes de mortalidade.  
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Tabela 12 - Mortalidade de residentes, Cristino Castro/PI, segundo capítulo 

CID-10, 2018 – 2020.  

Capítulo CID-10 2018 2019 2020 Total 

TOTAL 52 63 81 196 

I. Algumas doenças infecciosas e parasitárias 3 3 6 12 

II. Neoplasias (tumores) 5 8 10 23 

IV. Doenças endócrinas nutricionais e metabólicas 5 5 5 15 

V. Transtornos mentais e comportamentais 1 1 - 2 

VI. Doenças do sistema nervoso 1 - 2 3 

IX. Doenças do aparelho circulatório 18 19 30 67 

X. Doenças do aparelho respiratório 7 3 8 18 

XI. Doenças do aparelho digestivo 3 3 3 9 

XII. Doenças da pele e do tecido subcutâneo - 1 1 2 

XIV. Doenças do aparelho geniturinário - 3 - 3 

XV. Gravidez parto e puerpério - - 2 2 

XVI. Algumas afec originadas no período perinatal 1 1 - 2 

XVII.Malf cong deformid e anomalias cromossômicas - 2 - 2 

XVIII.Sint sinais e achad anorm ex clín e laborat 1 3 2 6 

XX. Causas externas de morbidade e mortalidade 7 11 12 30 

Fonte: Sistema de Informações sobre Mortalidade (MS/SVS/CGIAE/SIM-
TABNET) 
 

Ao analisarmos a tabela sobre Mortalidade de residentes, segundo 

capítulo CID-10, observamos um aumento na taxa de mortalidade do município 

passando de 4,9 mortes/1000 habitantes no ano de 2018 para 7,7 mortes/1.000 

habitantes em 2020. Ao comparamos com o cenário nacional o município 

apresentou sua taxa abaixo da média visto que no Brasil em 2018 a taxa de 

mortalidade foi de 6,7 mortes/1.000 habitantes.   

Com a incorporação das políticas de saúde pública e os avanços da 

medicina, observou-se uma redução significativa nas enfermidades 

infectocontagiosas. O conjunto de causas de morte formado pelas doenças 
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infecciosas, respiratórias e parasitárias, começa, paulatinamente, a perder 

importância frente a outro conjunto formado por doenças que se relacionam com 

a degeneração do organismo através do envelhecimento, como problemas 

cardíacos, câncer, entre outros. 

E nesse contexto o município de Cristino Castro acompanha o cenário 

nacional ao registrar como principais causas de mortalidade nos anos analisados 

(2018 a 2020): Doenças do aparelho circulatório (67), Causas externas (30) e 

neoplasias (23).  

 

1.1.5.8. Mortalidade Infantil 

 

Tabela 13 – Número de óbitos infantis, 2018 – 2021, Cristino Castro/PI 

Nº de óbitos 2018 2019 2020 2021 Total 

Neonatal precoce (0 a 6 dias de vida) 0 1 0 0 1 

Neonatal tardio ( 7 a 27 dias) 1 1 0 0 2 

Pós neonatal (28 dias e mais) 1 2 1 2 6 

Total 2 4 1 2 9 

Fonte: Secretaria de Saúde do Estado do Piauí – SESAPI. 

 

Tabela 14 – Taxa de Mortalidade Infantil, 2018 – 2021, Cristino Castro/PI 

Taxa de Mortalidade Infantil 2018 2019 2020 2021 

(‰) 13,1 21,7 5,4 11,1 

 

A Taxa de Mortalidade Infantil, é o número de óbitos em menores de um 

ano de idade, por mil nascidos vivos, em determinado espaço geográfico, no ano 

considerado. A mortalidade infantil compreende a soma dos óbitos ocorridos nos 

períodos neonatal precoce (0 a 6 dias de vida), neonatal tardio (7 a 27 dias) e 

pós neonatal (28 dias e mais).  A Taxa de Mortalidade Infantil estima o risco de 

um nascido vivo morrer durante o seu primeiro ano de vida, sendo geralmente 

classificado em: alto (50 ou mais), médio (20 a 49) e baixo (menos de 20). 

Apesar da ocorrência de óbitos infantis ao longo dos anos analisados, 

Cristino Castro apresenta baixa taxa de mortalidade infantil na maioria dos anos, 

com exceção do ano de 2019 que o município registrou Taxa de Mortalidade 
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Infantil de 21,7 ‰, observa-se ainda que a maioria dos óbitos ocorre no período 

pós-neonatal (28 dias e mais). 

 

1.1.5.9. Mortalidade Materna 

 

Tabela 15 – Número de óbitos em mulheres em idade fértil (MIF) e número de 

óbitos maternos, 2018 – 2021, Cristino Castro/PI. 

 2018 2019 2020 2021 Total 

Nº de óbitos em mulheres em 

idade fértil (MIF) 

2 1 2 3 8 

Nº de óbitos maternos 0 0 0 0 0 

Fonte: Secretaria de Saúde do Estado do Piauí  
 

A mortalidade materna é um evento grave com vários fatores envolvidos, 

como o social, educacional, assistencial, saúde, entre outros. O Coeficiente de 

Mortalidade Materna ou Taxa de Mortalidade Materna é o número de óbitos 

femininos por causas maternas, por 100 mil nascidos vivos, em determinado 

espaço geográfico, no ano considerado.  

A morte materna, segundo a 10ª Revisão de Classificação Internacional 

de Doenças (CID-10), é a “morte de uma mulher durante a gestação ou até 42 

dias após o término da gestação, independente da duração ou da localização da 

gravidez, devida a qualquer causa relacionada com ou agravada pela gravidez 

ou por medidas em relação a ela, porém não devida a causas acidentais ou 

incidentais”. 

O Coeficiente de Mortalidade Materna reflete a qualidade da assistência 

à saúde da mulher. Taxas elevadas de mortalidade materna podem estar 

associadas à insuficiente prestação de serviços de saúde a esse grupo, desde o 

planejamento familiar e a assistência pré-natal, até a assistência ao parto e ao 

puerpério. 

Desse modo todos os óbitos que acontecem em mulheres em idade fértil 

(10 a 49 anos) são investigados para a compreensão das circunstâncias de 

ocorrência dos óbitos. Ao longo dos anos analisados o município apresentou 08 

óbitos em mulheres em idade fértil e nenhum óbito materno nos anos de 2018 a 

2021. 
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1.1.5.10 Grupos Vulneráveis 
 

A promoção da equidade é um dos princípios do Sistema Único de Saúde 

(SUS) e tem relação direta com os conceitos de igualdade e de justiça social. 

Orientado pelo respeito às necessidades, diversidades e especificidades de 

cada cidadão ou grupo social, o princípio da equidade inclui o reconhecimento 

de determinantes sociais, como as diferentes condições de vida, que envolvem 

habitação, trabalho, renda, acesso à educação, lazer, entre outros que impactam 

diretamente na saúde. 

Pensando nesse principio do SUS o Ministério da Saúde criou a Política 

de Promoção da Equidade em Saúde, esta é formada por um conjunto de 

programas e ações governamentais de saúde, no âmbito do SUS, pensados 

para promover o respeito à diversidade e garantir o atendimento integral a 

populações em situação de vulnerabilidade e desigualdade social. 

O municipio de Cristino Castro não apresenta em seus registros 

população indigena e quilombola, mas se mantém atento  a Política de Promoção 

da Equidade em Saúde que buscar promover o respeito à diversidade e garantir 

o atendimento integral a populações em situação 

de vulnerabilidade e desigualdade social. 

 

1.2 ESTRUTURA DO SISTEMA DE SAÚDE  

 

 Tabela 16 - Tipos de estabelecimento de saúde segundo tipo de gestão, Cristino 

Castro/PI, 2022 

CNES NOME DO ESTABELECIMENTO NATUREZA JURIDICA GESTÃO ATENDE 
PELO 
SUS 

2867036 CENTRO DE REABILITACAO 
UBIRATAN BENVINDO DE 
FIGUEIREDO 

ADMINISTRAÇÃO 
PÚBLICA 

Municipal SIM 

5299683 CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE 
BELA VISTA PSF 

ADMINISTRAÇÃO 
PÚBLICA 

Municipal SIM 

2405202 CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE 
BOM JESUS DA LAPA PSF 

ADMINISTRAÇÃO 
PÚBLICA 

Municipal SIM 
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5299667 CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE 
DO MUTIRAO PSF 

ADMINISTRAÇÃO 
PÚBLICA 

Municipal SIM 

7389345 LRPD DE CRISTINO CASTRO ADMINISTRAÇÃO 
PÚBLICA 

Municipal SIM 

7500963 PABLO SILVA ROCHA CAPS ADMINISTRAÇÃO 
PÚBLICA 

Estadual SIM 

2405229 PS JAPECANGA ADMINISTRAÇÃO 
PÚBLICA 

Municipal SIM 

2405180 PS LAGOA GRANDE PSF ADMINISTRAÇÃO 
PÚBLICA 

Municipal SIM 

2405199 PS PALESTINA ADMINISTRAÇÃO 
PÚBLICA 

Municipal SIM 

7095414 SAMU 192 CRISTINO CASTRO ADMINISTRAÇÃO 
PÚBLICA 

Municipal SIM 

7036361 SMS CRISTINO CASTRO 
VIGILANCIA SANITARIA 

ADMINISTRAÇÃO 
PÚBLICA 

Municipal SIM 

2851091 UBS JESSICA CAVALCANTE DE 
L BENVINDO 

ADMINISTRAÇÃO 
PÚBLICA 

Municipal SIM 

0721905 UBS VALMIR MARTINS FALCAO ADMINISTRAÇÃO 
PÚBLICA 

Municipal SIM 

2490501 UMS DE CRISTINO CASTRO ADMINISTRAÇÃO 
PÚBLICA 

Dupla SIM 

Fonte: Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde – CNES/ DATASUS 

 

A rede física prestadora de serviços ao Sistema Único de Saúde – SUS 

de Cristino Castro é formada por 14 estabelecimentos de saúde de natureza 

jurídica administração pública, sendo 12 geridos sob responsabilidade municipal, 

01 gestão estadual (Centro de Atenção Psicossocial – CAPS) e 01 sob dupla 

gestão (Unidade Mista de Saúde Lourival de Abreu Vasconcelos).  

 

1.2.1 Atenção Básica 
 

A Atenção Primária à Saúde (APS) ou Atenção Básica é o primeiro nível 

de atenção em saúde e se caracteriza por um conjunto de ações de saúde, no 

âmbito individual e coletivo, que abrange a promoção e a proteção da saúde, a 

prevenção de agravos, o diagnóstico, o tratamento, a reabilitação, a redução de 
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danos e a manutenção da saúde com o objetivo de desenvolver uma atenção 

integral que impacte positivamente na situação de saúde das coletividades.  

Trata-se da principal porta de entrada do SUS e do centro de comunicação 

com toda a Rede de Atenção dos SUS, sendo orientada pelos princípios da 

universalidade, da acessibilidade, da continuidade do cuidado, da integralidade 

da atenção, da responsabilização, da humanização e da equidade. 

A Atenção Básica é o nível de atenção à saúde primordial desenvolvido 

no município através das 08 Unidades Básicas de Saúde da Família, sendo 04 

na zona urbana e 04 na zona rural. Atualmente o município encontra-se em 

processo de construção de 03 UBS na zona rural.  

Dessa forma Cristino Castro vem conseguindo alcançar 100,00% de 

cobertura populacional de atenção básica e saúde bucal por meio das 05 

Equipes de Estratégia de Saúde da Família – ESF e Estratégia de Saúde Bucal 

– ESB. A equipe de Atenção Básica conta ainda com uma equipe 

multiprofissional composta por psicólogo, fonoaudiólogo, fisioterapeuta e 

nutricionista.  

 Desse modo o município consegue realizar atendimentos individuais, 

desenvolver ações da rede cegonha, imunização, puericultura, planejamento 

familiar, saúde bucal, controle de hanseníase, controle de tuberculose, controle 

da hipertensão arterial e diabetes mellitus, prevenir e controlar as doenças 

sexualmente transmissíveis, entre outras ações que competem a atenção 

primária a saúde.  

 

1.2.1.1. Programa Melhor em Casa 

 

O Melhor em Casa é um Programa do Governo Federal em parceria com 

o Governo Estadual que tem como objetivo oferecer Atenção Domiciliar (AD) 

através da assistência em domicilio, por meio de Equipes Multiprofissionais 

(EMAD e EMAP). 

A atenção domiciliar consiste numa modalidade de atenção à saúde 

substitutiva ou complementar às já existentes, caracterizada por um conjunto de 

ações de promoção à saúde, prevenção e tratamento de doenças e reabilitação 

prestadas em domicílio, com garantia de continuidade de cuidados e integrada 

às redes de atenção à saúde. 
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Os Serviços de Atenção Domiciliar (SAD) - e as equipes que o compõem 

- têm o papel de, além de cuidar dos pacientes no domicílio, ajudar a fazer a 

gestão do cuidado dos mesmos e realizar a articulação dos pontos de atenção 

de modo a ampliar a resolutividade e a integralidade do cuidado. 

Nesse intuito o município de Cristino Castro tem o Programa instituído 

desde 2016, sendo efetivado no ano de 2017 através de consórcio intermunicipal 

com Palmeira do Piauí e Santa Luz, sendo a sua equipe multiprofissional 

composta por: Nutricionista, Assistente social, Psicólogo, Enfermeiro, Técnico de 

enfermagem, Médico e Fisioterapeuta. 

No ano de 2021 foram realizadas 64 avaliações de elegibilidade pela 

equipe do EMAD, sendo 59,38% (38) dos pacientes procedentes da Atenção 

Básica, 18,75 % (12) iniciativa própria ou de terceiros, 17,19 % (11) outras 

formas e 4,69% (03) procedentes de internação hospitalar. Quanto ao sexo 

65,63% (42) eram do sexo feminino e 34,38% (22) do sexo masculino.  

No que se refere aos atendimentos no ano de 2021 foram realizados 1.632 

atendimentos pela equipe do EMAD, sendo as principais condições avaliadas: 

Domiciliado (20,56%), Acompanhamento nutricional (19,13%) e Úlceras / 

Feridas (grau III ou IV) (18,42%) e o principal procedimento realizado Cuidado 

de estomas com 39,29%. 

Quanto aos atendimentos pela equipe do EMAP, foram realizados 296 

atendimentos no ano de 2021 sendo as principais condições avaliadas: 

Acompanhamento nutricional com 29,91%, Domiciliado (24,89%) e Reabilitação 

domiciliar (14,27%).  

 

1.2.1.2 Programa de Atividade Física 

 

Com a adesão da Portaria GM/MS nº 1.105, de 15 de maio de 2022, 

Cristino Castro teve 02 (dois) estabelecimentos de saúde credenciados através 

da Portaria GM/MS nº 2.103, de 30 de junho de 2022 ao Incentivo financeiro 

federal de custeio, destinado à implementação de ações de Atividade Física na 

Atenção Primária à Saúde (APS), sendo eles: 

 CNES: 0721905 – Unidade Básica de Saúde Valmir Martins Falcão 

 CNES: 2405199 – Posto de Saúde Palestina 

O incentivo financeiro tem como objetivos: 



32 
 
 

 I - Implementar ações de atividade física na APS, por meio, dentre outros 

mecanismos: 

 a) de contratação de profissionais de educação física na saúde na APS; 

 b) de aquisição de materiais de consumo; e  

c) de qualificação de ambientes relacionados a atividade física; e  

II - Melhorar o cuidado das pessoas com doenças crônicas não transmissíveis, 

mediante a inserção de atividade física na rotina desses indivíduos. 

 

1.2.2 Assistência Especializada Ambulatorial 

 
O cuidado especializado é necessário para dar efetividade à Atenção 

Primária a Saúde - APS e prover assistência especializada aos que dela 

necessitam, complementando-a, para que o sistema se aproxime de uma 

integralidade desejada. Os serviços especializados existentes no SUS 

comumente organizam-se em ambulatórios, onde especialistas recebem 

pacientes através de encaminhamento ou referência.  

Esses encaminhamentos para especialidades médicas, exames e 

procedimentos de média e alta complexidade acontecem através do sistema de 

marcação de consultas E-gestor saúde sendo essa demanda encaminhada para 

o CERAS (Central Estadual de Regulação e Assistência à Saúde), administrado 

pela Secretaria de Saúde do Estado do Piauí, responsável por agendar consultas 

e exames especializados.  

 

1.2.2.1 Saúde Mental 
 

O município apresenta em sua rede de saúde Centro de Atenção 

Psicossocial modalidade 1 criado através de consórcio entre Cristino Castro, 

Santa Luz, Palmeira do Piauí e Alvorada do Gurguéia. O referido serviço de 

saúde é constituído por equipe multiprofissional (Psicólogo clinico, Médico 

psiquiatra, Enfermeiro e Técnico de enfermagem) ofertando atendimento 

individual, oficinas terapêuticas, atividades educativas, entre outras ações.  

 
1.2.2.3 Assistência Hospitalar 
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O município possui uma Unidade Mista de Saúde Lourival de Abreu 

Vasconcelos, administrado sob dupla gestão com 21 leitos, sendo 16 leitos 

clínicos e 05 leitos pediátricos, constituído por equipe de médicos, enfermeiros 

e técnicos de enfermagem, ofertando:  atendimento de urgência e emergência, 

consultas ambulatoriais, curativos, retirada de pontos, nebulização, 

administração de medicamentos, entre outros serviços de saúde.  

 Os casos de média e alta complexidade, não resolvidos no município são 

regulados para outros pontos da rede de saúde através do Hydra – Sistema de 

Regulação de Leitos de Urgências do Estado do Piauí.   

 

1.2.2.4 Urgência e Emergência 
 

O município dispõe de Serviço Móvel de Atendimentos as Urgências – 

SAMU, com ambulância e equipe de saúde de suporte básico.  

 
1.2.2.5 Apoio Diagnóstico 

 
O Serviço de Apoio à Diagnóstico e Terapia, ou Serviço Auxiliar de 

Diagnóstico e Terapia (SADT) é uma modalidade de prestação de serviços na 

área da saúde que se utiliza de recursos de uma fonte financiadora (SUS, 

Particular ou Convênio) com o objetivo de esclarecer o diagnóstico ou realizar 

procedimentos terapêuticos específicos para pacientes.  

Para esse apoio diagnóstico o município tem convênio com clínicas 

privadas localizada no próprio município e municípios vizinhos onde são 

realizados exames laboratoriais, Ultrassonografia e Raio-X. A demanda não 

atendida é encaminhada para demais pontos de atenção da rede pública de 

saúde da região: Bom Jesus, Floriano e Teresina.  

 
1.2.3 Vigilância em Saúde 

 
1.2.3.3 Vigilância Epidemiológica 

 
A Vigilância Epidemiológica realiza ações que proporcionam o 

conhecimento, a detecção ou prevenção de qualquer mudança nos fatores 

determinantes e condicionantes da saúde individual ou coletiva, com a finalidade 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Sa%C3%BAde
https://pt.wikipedia.org/wiki/SUS
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de recomendar e adotar as medidas de prevenção e controle das doenças ou 

agravos, com fonte de informações oriundas dos serviços de saúde. 

A Vigilância Epidemiológica tem como propósito, fornecer orientação 

técnica permanente para os responsáveis pela decisão e execução de ações de 

controle de doenças e agravos. Para subsidiar esta atividade, deve tornar 

disponíveis informações atualizadas sobre a ocorrência dessas doenças ou 

agravos, bem como dos seus fatores condicionantes. 

A vigilância epidemiológica constitui-se, ainda, em importante instrumento 

para o planejamento, a organização e a operacionalização dos serviços de 

saúde, como também para a normatização de atividades técnicas correlatas. 

Desse modo faz parte do escopo de ações desenvolvidas no município 

pela Vigilância Epidemiológica: 

 Captação e análise dos dados de nascimento e óbito; 

 Captação, análise e controle das doenças constante na Portaria 

GM/MS Nº 1.102, de 13 de maio de 2022; 

 Captação e análise de dados de morte materno-infantil; 

 Acompanhamento dos indicadores de saúde; 

A Vigilância Epidemiológica fornece ainda suporte as equipes de saúde 

da família para o atendimento dos portadores de tuberculose, hanseníase, sífilis, 

atendimento antirrábico, acidentes por animais peçonhentos, entre outras 

doenças e/ou agravos. 

 
1.2.3.4 Vigilância Sanitária 

 

Segundo determinação da Constituição Federal compete ao Sistema 

Único de Saúde, entre outras atribuições, executar as ações de Vigilância 

Sanitária – segundo a Lei Orgânica da Saúde (Lei Nº 8.080 de 19/09/1990) 

compreendendo ações capazes de diminuir, eliminar ou prevenir riscos, intervir 

sobre problemas sanitários da produção e circulação de mercadoria, da 

prestação de serviços e das intervenções sobre o meio ambiente, objetivando a 

proteção da saúde da população em geral.  Para tal fim a vigilância sanitária 

municipal busca promover ações de educação em saúde, monitorar a qualidade 

da água através do programa VIGIÁGUA, e controle de alimentos por meio de 

visitas técnicas a estabelecimentos do município.  



35 
 
 

 

Tabela 17 - Total de ações de vigilância sanitária consideradas necessárias que 

foram realizadas no Município de Cristino Castro/PI, 2018 a 2021 

ANO 

Cadastro de 
Estabelecimentos  

Sujeitos à 
Vigilância 
Sanitária  

Instauração de 
Processo  

Administrativo 
Sanitário  

Inspeção dos 
Estabelecimentos 

 Sujeitos à 
Vigilância 
Sanitária  

Atividade 
Educativa  

para 
População  

Atividade 
Educativa  

para o 
Setor 

Regulado  

Recebimento 
de  

Denuncias/ 
Reclamações  

Atendimento 
a  

Denúncias/ 
Reclamações  

2018 
25 0 16 49 3 90 89 

2019 
29 9 6 68 3 104 113 

2020 
27 0 21 42 6 92 124 

2021 

3 0 121 175 0 128 128 

FONTE:(SIA/SUS) 
 
1.2.3.5 Vigilância Ambiental 

 

A Vigilância em Saúde Ambiental (VSA) consiste em um conjunto de 

ações que proporcionam o conhecimento e a detecção de mudanças nos 

fatores determinantes e condicionantes do meio ambiente que interferem na 

saúde humana, com a finalidade de identificar as medidas de prevenção e 

controle dos fatores de risco ambientais relacionados às doenças ou a outros 

agravos à saúde. 

A secretaria municipal de saúde de Cristino Castro não apresenta 

coordenação específica para o desempenho das ações de vigilância ambiental. 

No geral essas ações são desenvolvidas em sua maioria pelos Agentes 

Comunitários de Endemias, e consiste: 

 Controle do vetor das arboviroses (Dengue, Zica vírus e 

Chikungunya) através da atividade de visita casa a casa, vigilância em pontos 

estratégicos, avaliação de densidade larvária, vigilância e controle de depósitos 

de água; 

 Campanhas de vacinação antirrábica, entre outras ações.  

 

1.2.3.6 Saúde do trabalhador 
 

A Saúde do Trabalhador é o conjunto de atividades que se destina, 

através das ações de vigilância epidemiológica e vigilância sanitária, à promoção 
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e proteção da saúde dos trabalhadores, assim como visa à recuperação e 

reabilitação da saúde dos trabalhadores submetidos aos riscos e agravos 

advindos das condições de trabalho. 

A referência em Saúde do Trabalhador de Cristino Castro é a 13º Regional 

de Saúde em Bom Jesus, onde localiza-se o Centro de Referência em Saúde do 

Trabalhador (CEREST). No ano de 2022 foi implantado a Comissão Interna de 

Prevenção de Acidentes (CIPA) na Unidade Mista de Saúde Lourival de Abreu 

Vasconcelos, com 100% dos servidores eleitos treinados. O município ainda 

apresenta o Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos em Saúde – PGRSS 

para a Unidade Mista.  

 

1.3 REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE 

 
As redes ou sistemas de atenção à saúde (RAS) constituem “arranjos 

organizativos de ações e serviços de saúde, de diferentes densidades 

tecnológicas, que integradas por meio de sistemas de apoio técnico, logístico e 

de gestão, buscam garantir a integralidade do cuidado”, mediante 

referenciamento do usuário na rede regional e interestadual, conforme pactuado 

nas Comissões Intergestores. 

As redes estabelecidas pelo Ministério da Saúde dividem-se em: Rede 

Cegonha, estabelecida por meio da Portaria nº 1.459/11; Rede de Urgência e 

Emergência (RUE), estabelecida pela Portaria GM/MS nº 1.600/11; Rede de 

Atenção Psicossocial (RAPS), estabelecida pela Portaria GM/MS nº 3.088/11, 

para as pessoas com sofrimento ou transtorno mental e com necessidades 

decorrentes do uso de crack, álcool e outras drogas; Rede de Cuidados à Pessoa 

com Deficiências estabelecida pela Portaria GM/MS nº 793/12; e Rede de 

Atenção à Saúde das Pessoas com Doenças Crônicas, pela Portaria GM/MS nº 

438/14. 

As ações de saúde desenvolvidas no município de Cristino Castro 

concentram-se na Atenção Primária à Saúde (APS), sendo esta ordenadora do 

cuidado e o centro de comunicação das Redes, é através dela que os pacientes 

são encaminhados para os demais pontos de atenção à saúde mediante 

regulação do Estado. 
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Ressalta-se ainda o quão desafiador é conseguir promover a integração 

sistêmica, de ações e serviços de saúde com provisão de atenção contínua, 

integral, de qualidade, responsável e humanizada, visto a fragilidade da região 

de saúde Chapada das Mangabeiras.  

 

1.4 APOIO LOGÍSTICO E À GESTÃO 

 
1.4.1 Regulação 

 

A regulação de pacientes no município de Cristino Castro para o 

atendimento especializado acontece através da Central Estadual de Regulação 

de Assistência à Saúde - CERAS, sistema responsável pela marcação de 

consultas e/ou exames para capital do estado. Para marcação é necessário que 

o paciente procure a Secretaria Municipal de Saúde – SMS portando 

encaminhamento médico e documentos pessoais, visto que esse sistema 

funciona na sede da SMS. 

 

Tabela 18 – Número de encaminhamentos por estabelecimento de saúde dos 

pacientes residentes de Cristino Castro/PI através do sistema de regulação  

MUNICIPIO: TERESINA 

ESTABELECIMENTO DE SAÚDE NÚMERO DE ENCAMINHAMENTOS 

Hospital Universitário - HU 06 

Hospital São Marcos 03 

Hospital Getúlio Vargas - HGV 67 

Hospital Infantil Lucidio Portella 17 

Total 93 

Fonte: Relatório do Sistema CERAS – Secretaria Municipal de Saúde de 

Cristino Castro 

 

O município ressalta ainda a dificuldade de conseguir atender a demanda 

de algumas especialidades, como ortopedia, neurologia, neuropediatra, entre 

outros, visto a longa fila de espera que existe, sendo um desafio para a gestão 

em manter a continuidade desse cuidado na atenção especializada.  
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1.4.2 Assistência Farmacêutica 

 

A Assistência Farmacêutica é um sistema de apoio para qualificação dos 

serviços de saúde, na medida em que pode melhorar a lacuna entre o potencial 

que os medicamentos essenciais têm para oferecer e a realidade das pessoas 

que precisam dos medicamentos, levando em consideração principalmente a 

questão da equidade, com o objetivo de propiciar o acesso, a segurança e o uso 

racional dos medicamentos. 

Pensar sobre a integralidade das ações e serviços de saúde também 

significa pensar sobre as ações e serviços de Assistência Farmacêutica. 

Considerando que a maioria das intervenções em saúde envolve o uso de 

medicamentos e que este uso pode ser determinante para a obtenção de menor 

ou maior resultado, é imperativo que a Assistência Farmacêutica seja vista sob 

ótica integral. 

Para garantia do acesso integral e qualificado de medicamentos o 

município conta com 02 farmacêuticos e tem uma Farmácia Básica central com 

o Programa Hórus implantado, distribuindo medicamentos do componente 

básico para as demais Unidades Básicas de Saúde do Município, conforme as 

principais demandas de cada área. 

 

1.4.3 Sistemas de Informação 

 

Os sistemas de informação em saúde são instrumentos padronizados de 

monitoramento e coleta de dados, que tem como objetivo o fornecimento de 

informações para análise e melhor compreensão de importantes problemas de 

saúde da população, subsidiando a tomada de decisões nos níveis municipal, 

estadual e federal.  

Alguns dos principais sistemas de informação em saúde em Cristino 

Castro são: e-SUS Atenção Básica; e- Gestor Atenção Básica; Sistema de 

Informações sobre mortalidade (SIM); Sistema de informações sobre nascidos 

vivos (SINASC); Sistema de informação de agravos de notificação (SINAN); 

SIPNI - Sistema de Informações do Programa Nacional de Imunizações; entre 

outros sistemas. 

https://portalsinan.saude.gov.br/
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O município atualmente utiliza a modalidade Prontuário Eletrônico do 

Cidadão - PEC, onde os profissionais inserem suas produções direto no sistema 

no ato da consulta. 

 

1.5 SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA 

 

O financiamento do Sistema Único de Saúde (SUS) é feito pelas três 

esferas de governo, federal, estadual e municipal, conforme determina o Art. 197 

§ 1º da Constituição Federal de 1988, que estabelece as fontes de receita para 

custear as despesas com ações e serviços públicos de saúde. 

Os percentuais de investimento financeiro dos Municípios, Estados e 

União no SUS são definidos atualmente pela Lei Complementar nº 141, de 13 

de janeiro de 2012, resultante da sanção presidencial da Emenda Constitucional 

Nº 29. Por esta lei os municípios devem aplicar anualmente, no mínimo, 15% da 

arrecadação dos impostos em ações e serviços públicos de saúde. 

 

Tabela 19 - Participação da receita própria aplicada em saúde conforme a LC 

141/2012, Cristino Castro/PI. 

Período de referência Participação da receita própria 

aplicada em saúde conforme a LC 

141/2012 

1º Bimestre/2021 19,21% 

3º Bimestre /2021 27,66% 

3º Bimestre/ 2022 22,29% 

               Fonte: Controladoria Geral do Município 
 

Conforme mostra a tabela 19 o município de Cristino Castro vem 

conseguindo cumprir com o previsto em lei, aplicando mais de 15% de recursos 

próprios em saúde.  
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Tabela 20 - Total de Repasse Federal por Bloco, Grupo e Ação no ano de 2021 para o município de Cristino Castro/PI 

BLOCO GRUPO AÇÃO AÇÃO DETALHADA VALOR TOTAL VALOR 

DESCONTO 

VALOR LÍQUIDO 

Estruturação da 

Rede de Serviços 

Públicos de Saúde 

(INVESTIMENTO) 

ATENÇÃO 

ESPECIALIZADA 

ESTRUTURAÇÃO 

DE UNIDADES DE 

ATENÇÃO 

ESPECIALIZADA 

EM SAÚDE 

ESTRUTURAÇÃO DE 

UNIDADES DE 

ATENÇÃO 

ESPECIALIZADA EM 

SAÚDE 

334.964,00 0,00 334.964,00 

Estruturação da 

Rede de Serviços 

Públicos de Saúde 

(INVESTIMENTO) 

ATENÇÃO 

PRIMÁRIA 

ESTRUTURAÇÃO 

DA REDE DE 

SERVIÇOS DE 

ATENÇÃO 

PRIMÁRIA DE 

SAÚDE 

ESTRUTURAÇÃO DA 

REDE DE SERVIÇOS 

DE ATENÇÃO 

PRIMÁRIA DE SAÚDE 

163.200,00 0,00 163.200,00 

Estruturação da 

Rede de Serviços 

Públicos de Saúde 

(INVESTIMENTO) 

CORONAVÍRUS 

( COVID-19) 

 

  SEM REPASSE 

EM 2021. 

ACESSE O 

SALDO. 

  

Manutenção das 

Ações e Serviços 

Públicos de Saúde 

(CUSTEIO) 

APOIO FINANCEIRO 

EXTRAORDINÁRIO 

  SEM REPASSE 

EM 2021. 

ACESSE O 

SALDO. 
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Manutenção das 

Ações e Serviços 

Públicos de Saúde 

(CUSTEIO) 

ASSISTÊNCIA 

FARMACÊUTICA 

PROMOÇÃO DA 

ASSISTÊNCIA 

FARMACÊUTICA 

E INSUMOS 

ESTRATÉGICOS NA 

ATENÇÃO 

PRIMÁRIA EM 

SAÚDE 

PROMOÇÃO DA 

ASSISTÊNCIA 

FARMACÊUTICA E 

INSUMOS 

ESTRATÉGICOS NA 

ATENÇÃO PRIMÁRIA 

EM SAÚDE 

62.538,00 0,00 62.538,00 

Manutenção das 

Ações e Serviços 

Públicos de Saúde 

(CUSTEIO) 

ASSISTÊNCIA 

FARMACÊUTICA 

ORGANIZAÇÃO 

DOS SERVIÇOSDE 

ASSISTÊNCIA 

FARMACÊUTICA 

NO SUS 

ORGANIZAÇÃO DOS 

SERVIÇOS DE 

ASSISTÊNCIA 

FARMACÊUTICA NO 

SUS 

12.000,00 0,00 12.000,00 

Manutenção das 

Ações e Serviços 

Públicos de Saúde 

(CUSTEIO) 

ASSISTÊNCIA 

FARMACÊUTICA 

PROMOÇÃO DA 

ASSISTÊNCIA 

FARMACÊUTICA E 

INSUMOS 

ESTRATÉGICOS NA 

ATENÇÃO 

PRIMÁRIA EM 

SAÚDE 

CV19 - 

CORONAVIRUS 

(COVID-19)- SCTIE 

833,84 0,00 833,84 

Manutenção das 

Ações e Serviços 

ATENÇÃO DE 

MÉDIA E ALTA 

COMPLEXIDADE 

ATENÇÃO À SAÚDE 

DA POPULAÇÃO 

PARA 

SAMU 192 263.028,00 0,00 263.028,00 
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Públicos de Saúde 

(CUSTEIO) 

AMBULATORIAL E 

HOSPITALAR 

PROCEDIMENTOS 

NO MAC 

Manutenção das 

Ações e Serviços 

Públicos de Saúde 

(CUSTEIO) 

ATENÇÃO DE 

MÉDIA E ALTA 

COMPLEXIDADE 

AMBULATORIAL E 

HOSPITALAR 

ATENÇÃO À SAÚDE 

DA POPULAÇÃO 

PARA 

PROCEDIMENTOS 

NO MAC 

ATENÇÃO À SAÚDE 

DA POPULAÇÃO 

PARA 

PROCEDIMENTOS 

NO MAC 

480.000,00 0,00 480.000,00 

Manutenção das 

Ações e Serviços 

Públicos de Saúde 

(CUSTEIO) 

ATENÇÃO 

ESPECIALIZADA 

  SEM REPASSE 

EM 2021. 

ACESSEO 

SALDO. 

  

Manutenção das 

Ações e Serviços 

Públicos de Saúde 

(CUSTEIO) 

ATENÇÃO 

PRIMÁRIA 

PISO DA ATENÇÃO 

PRIMÁRIA EM 

SAÚDE 

PROGRAMA DE 

INFORMATIZAÇÃO 

DA APS 

117.300,00 0,00 117.300,00 

Manutenção das 

Ações e Serviços 

Públicos de Saúde 

(CUSTEIO) 

ATENÇÃO 

PRIMÁRIA 

PISO DA ATENÇÃO 

PRIMÁRIA 

EMSAÚDE 

INCENTIVO PARA 

AÇÕES 

ESTRATÉGICAS 

308.198,40 0,00 308.198,40 

 

Manutenção das 

Ações e Serviços 

Públicos de Saúde 

(CUSTEIO) 

ATENÇÃO 

PRIMÁRIA 

PISO DA ATENÇÃO 

PRIMÁRIA 

EMSAÚDE 

INCENTIVO 

FINANCEIRO DA APS 

-DESEMPENHO 

193.500,00 0,00 193.500,00 
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Manutenção das 

Ações e Serviços 

Públicos de Saúde 

(CUSTEIO) 

ATENÇÃO 

PRIMÁRIA 

PISO DA ATENÇÃO 

PRIMÁRIA 

EMSAÚDE 

INCENTIVO 

FINANCEIRO DA APS 

-CAPITAÇÃO 

PONDERADA 

1.104.341,73 0,00 1.104.341,73 

Manutenção das 

Ações e Serviços 

Públicos de Saúde 

(CUSTEIO) 

ATENÇÃO 

PRIMÁRIA 

INCREMENTO 

TEMPORÁRIO AO 

CUSTEIO DOS 

SERVIÇOS DE 

ATENÇÃO 

PRIMÁRIA EM 

SAÚDE PARA 

CUMPRIMENTO 

DAS METAS- 

NACIONAL 

INCREMENTO 

TEMPORÁRIO AO 

CUSTEIO DOS 

SERVIÇOS DE 

ATENÇÃO PRIMÁRIA 

EM SAÚDE 

1.990.000,00 0,00 1.990.000,00 

Manutenção das 

Ações e Serviços 

Públicos de Saúde 

(CUSTEIO) 

ATENÇÃO 

PRIMÁRIA 

PISO DA ATENÇÃO 

PRIMÁRIA EM 

SAÚDE 

AGENTE 

COMUNITÁRIO 

DESAÚDE 

474.300,00 0,00 474.300,00 

Manutenção das 

Ações e Serviços 

Públicos de Saúde 

(CUSTEIO) 

ATENÇÃO 

PRIMÁRIA 

PISO DA ATENÇÃO 

PRIMÁRIA 

EMSAÚDE 

CV19 - 

CORONAVIRUS 

(COVID-19) - SAPS 

60.000,00 0,00 60.000,00 
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Manutenção das 

Ações e Serviços 

Públicos de Saúde 

(CUSTEIO) 

ATENÇÃO 

PRIMÁRIA 

PISO DA ATENÇÃO 

PRIMÁRIA 

EMSAÚDE 

CVF0 - COVID-19 – 

MEDIDA 

PROVISORIA N. 

1.062 DE09/08/2021 - 

SAPS 

180.000,00 0,00 180.000,00 

Manutenção das 

Ações e Serviços 

Públicos de Saúde 

(CUSTEIO) 

ATENÇÃO 

PRIMÁRIA 

IMPLEMENTACAO 

DE POLITICAS DE 

ATENCAO 

ESPECIALIZADA A 

SAUDE 

IMPLEMENTACAO 

DE POLITICAS PARA 

A REDE CEGONHA 

1.470,54 0,00 1.470,54 

Manutenção das 

Ações e Serviços 

Públicos de Saúde 

(CUSTEIO) 

ATENÇÃO 

PRIMÁRIA 

IMPLEMENTACAO 

DE POLITICAS DE 

ATENCAO 

ESPECIALIZADA A 

SAUDE 

IMPLEMENTACAO 

DE POLITICAS DE 

ATENCAO A SAUDE 

DO ADOLESCENTE E 

JOVEM 

1.000,00 0,00 1.000,00 

Manutenção das 

Ações e Serviços 

Públicos de Saúde 

(CUSTEIO) 

ATENÇÃO 

PRIMÁRIA 

PISO DA ATENÇÃO 

PRIMÁRIA EM 

SAÚDE 

CORONAVIRUS 

(COVID-19) - SAPS 

  180.000,00 0,00 180.000,00 

Manutenção das 

Ações e Serviços 

Públicos de Saúde 

(CUSTEIO) 

ATENÇÃO 

PRIMÁRIA 

PISO DA ATENÇÃO 

PRIMÁRIA EM 

SAÚDE 

CORONAVIRUS 

(COVID-19) - SAPS 

302.965,32 0,00 302.965,32 
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Manutenção das 

Ações e Serviços 

Públicos de Saúde 

(CUSTEIO) 

CORONAVÍRUS 

(COVID-19) 

ENFRENTAMENTO 

DA EMERGÊNCIA 

DE SAÚDE -

NACIONAL 

(CRÉDITO 

EXTRAORDINÁRIO) 

CORONAVÍRUS 

(COVID-19) - SAPS 

60.000,00 0,00 60.000,00 

Manutenção das 

Ações e Serviços 

Públicos de Saúde 

(CUSTEIO) 

GESTÃO DO SUS   SEM REPASSE 

EM 2021. 

ACESSEO 

SALDO. 

  

Manutenção das 

Ações e Serviços 

Públicos de Saúde 

(CUSTEIO) 

VIGILÂNCIA 

EMSAÚDE 

INCENTIVO 

FINANCEIRO AOS 

ESTADOS, 

DISTRITO 

FEDERAL E 

MUNICÍPIOS PARA 

A VIGILÂNCIA EM 

SAÚDE 

INCENTIVO 

FINANCEIRO AOS 

ESTADOS, DISTRITO 

FEDERAL E 

MUNICÍPIOS PARA A 

VIGILÂNCIAEM 

SAÚDE – DESPESAS 

DIVERSAS 

35.311,07 0,00 35.311,07 

Manutenção das 

Ações e Serviços 

Públicos de Saúde 

(CUSTEIO) 

VIGILÂNCIA EM 

SAÚDE 

INCENTIVO 

FINANCEIRO AOS 

ESTADOS, 

DISTRITO 

FEDERAL E 

MUNICÍPIOS PARA 

INCENTIVO 

FINANCEIRO AOS 

ESTADOS, DISTRITO 

FEDERAL E 

MUNICÍPIOS 

EXECUÇÃO AÇÕES 

12.000,00 0,00 12.000,00 
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EXECUÇÃO DE 

AÇÕES DE 

VIGILÂNCIA 

SANITÁRIA 

VIGILÂNCIA 

SANITÁRIA 

Manutenção das 

Ações e Serviços 

Públicos de Saúde 

(CUSTEIO) 

VIGILÂNCIA EM 

SAÚDE 

INCENTIVO 

FINANCEIRO AOS 

ESTADOS, 

DISTRITO 

FEDERAL E 

MUNICÍPIOS PARA 

A VIGILÂNCIA EM 

SAÚDE 

ASSISTÊNCIA 

FINANCEIRA 

COMPLEMENTAR 

AOS ESTADOS, 

DISTRITO FEDERAL 

E MUNICÍPIOS PARA 

AGENTES DE 

COMBATE ÀS 

ENDEMIAS 

80.000,00 0,00 80.000,00 

TOTAL GERAL 6.416.950,90 0,00 6.416.950,90 

Fonte: Fundo Nacional de Saúde, 2021 

 

Após analisarmos a tabela que trata sobre o Total de Repasse Federal por Grupo, Bloco e Ação no ano de 2021 para Cristino 

Castro, observamos que o município recebeu o valor total de R$ 6.416.950,90, sendo a maior parte no bloco de custeio no grupo 

Atenção Básica equivalendo a R$ 4.913.075,99.  

Ainda em virtude da situação de saúde pública de enfrentamento ao Coronavírus 19, a gestão municipal de saúde recebeu 

do governo federal no ano de 2021 o valor de R$ 783.799,16.  
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Tabela 21 - Previsão Orçamentária de Cristino Castro por Subfunção para os anos de 2022 a 2025 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Anexo V – Síntese das ações por função e subfunção – PPA, Cristino Castro 
 

RECURSO POR SUBFUNÇÃO 2022 

R$ 

2023 

R$ 

2024 

R$ 

2025 

R$ 

SUBFUNÇÃO 301 

Atenção Básica 

 

14.647.945,00 

 

15.055.860,00 

 

15.239.525,00 

 

15.700.272,00 

SUFUNÇÃO 302  

Assistência Hospitalar e Ambulatorial 

 

4.478.100,00 

 

4.613.850,00 

 

4.576.112,50 4.706.975,00 

SUBFUNÇÃO 303 

Suporte Profilático e Terapêutico 

 

185.000,00 

 

194.250,00 

 

201 .000,00 

 

210.000,00 

SUBFUNÇÃO 304   

Vigilância Sanitária 

 

54.610,00 

 

57.350,00 

 

61 .797,50 65.245,00 

SUBFUNÇÃO 

305 

Vigilância Epidemiológica 

 

 

236.950,00 

 

 

241 .600,00 

 

 

246.780,00 
251.360,00 

TOTAL AO ANO  

19.602.605,00 

 

20.162.910,00 

 

20.325.215, 00 20.933.852,00 
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A previsão orçamentária, no Plano Municipal de Saúde, está diretamente 

relacionada à sua viabilidade financeira, pois corresponde à identificação dos 

recursos necessários para a execução dos compromissos propostos, estando 

essa em consonância com o Plano Plurianaul – PPA do município.  

Dessa forma a Previsão Orçamentária de Cristino Castro para o período 

de 2022 a 2025 apresentada neste plano é de R$ 81.024.582,00, sendo a maior 

parte destinada a subfunção Atenção Básica equivalendo a R$ 60.643.602,00 

no referido período. 

 

1.6 GESTÃO DO TRABALHO E DA EDUCAÇÃO EM 

SAÚDE 

 

1.6.1 Educação na Saúde 
 

A Educação Permanente em Saúde (EPS) visa reconceituar e reorientar 

os processos de qualificação de trabalhadores dos serviços de saúde, tendo 

como eixo da aprendizagem a atuação profissional no cotidiano do trabalho em 

saúde, estabelecendo-se como processo permanente, de natureza participativa 

e multiprofissional. 

A EPS é uma prática de ensino-aprendizagem que reconhece a produção 

de conhecimentos no cotidiano do trabalho, valendo-se do contexto real dos 

agentes envolvidos, tendo como base de questionamento e transformação, de 

problemas da realidade de trabalho e vivências.  

Para a transformação das práticas de saúde, é necessário dialogar com 

as práticas e concepções vigentes e problematizá-las, não hipoteticamente, mas 

na realidade de trabalho de cada equipe, estabelecendo novos acordos de 

convivência e práticas a fim de aproximar a atenção integral à saúde ao SUS 

que é desejado. 

Nesse contexto a gestão municipal tem ciência da importância da 

qualificação e atualização dos profissionais de saúde e buscará promover a 

capacitação técnica e o desenvolvimento humano dos profissionais baseado nos 

protocolos e recomendações do Ministério da Saúde e conforme a necessidade 

de cada equipe. 
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Tabela 22 - Quantitativo de Trabalhadores em saúde da Secretaria Municipal de 

Saúde segundo categoria profissional e vínculo, Ano 2022 
 

CATEGORIA 

PROFISSIONAL 

CONCURSADO CONTRATADO  TOTAL 

Profissionais nível médio 

ACS 22 05 27 

Técnico em 

segurança do 

trabalho 

- 1 1 

Recepcionista - 8 8 

Operador de 

sistemas 

1 - 1 

Auxiliar de 

enfermagem 

2 - 2 

Atendente de 

farmácia 

- 1 1 

Auxiliar de 

lavanderia 

2 - 2 

Vigilante sanitário - 1 1 

Fiscal sanitário 1 - 1 

Copeira 2 1 3 

Cozinheira 1 2 3 

Vigia 6 23 29 

Serviço gerais 13 21 34 

Agente de 

endemias 

2 4 6 

Auxiliar 

administrativo 

1 - 1 

Motorista 3 11 14 

Técnicos de 

enfermagem 

27 21 48 

Diretora do 

hospital  

1 - 1 
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( UMS-LAV) 

Outros profissionais (nível superior) 

Médico 02 9 11 

Enfermeiro 04 12 16 

Dentista 

 

4 4 8 

Psicólogo 1 1 2 

Fisioterapeuta - 3 3 

Fonoaudiólogo - 1 1 

Nutricionista - 2 2 

Farmacêutico - 3 3 

Veterinário - 2 2 

Assistente social - 1 1 

Total 95 137 232 

Fonte: Secretaria Municipal de Saúde de Cristino Castro  

 

O setor saúde de Cristino Castro atualmente conta com 233 trabalhadores 

em saúde compondo sua equipe, executando serviços de nível superior, médio 

e auxiliar para atender a demanda de saúde da população, sendo 41,00% 

concursados e 59,00% contratados conforme mostra a tabela 22.  

 

1.7 PARTICIPAÇÃO E CONTROLE SOCIAL 
 

O Conselho Municipal de Saúde – CMS, instituído pela Lei Municipal nº 

161 de 15 de dezembro de 2020 é um órgão colegiado de caráter permanente e 

deliberativo, integrante da estrutura regimental da Secretaria Municipal da 

Saúde, conforme determinação do inciso III do art. 198 da Constituição Federal, 

da Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, e da Lei nº 8.142, de 28 de 

dezembro de 1990, da Resolução CNS 333, de 4 de novembro de 2003, é 

composto por representantes do governo, trabalhadores de saúde e usuários, 

cujas decisões, quando consubstanciadas em resoluções, são homologadas 

pelo Secretário Municipal da Saúde. 
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O CMS de Cristino Castro é composto por 12 entidades e 24 

representantes, entre titulares e suplentes sendo: 12 representantes dos 

usuários do SUS, 02 representantes dos trabalhadores em saúde e 10 

representantes da gestão, tendo como atual presidente do conselho Florineide 

Soares Campos.  

 

1.8 RELAÇÕES INTERFEDERATIVAS 

 

Tabela 23 - Caracterização da Região de Saúde Chapada das Mangabeiras 

Município Área 

(Km²) 

População 

(Hab) 

Densidade 

ALVORADA DO GURGUÉIA 2131.942 5445 2,55 

AVELINO LOPES 1209.379 11326 9,37 

BARREIRAS DO PIAUÍ 2028.282 3352 1,65 

BOM JESUS 5469.156 25387 4,64 

CORRENTE 3051.161 26709 8,75 

CRISTALÂNDIA DO PIAUÍ 1202.901 8323 6,92 

CRISTINO CASTRO 1848.69 10464 5,65 

CURIMATÁ 2360.527 11426 4,84 

CURRAIS 3156.647 4968 1,57 

GILBUÉS 3495.016 10694 3,06 

JÚLIO BORGES 1290.413 5640 4,37 
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MONTE ALEGRE DO PIAUÍ 2417.854 10615 4,39 

MORRO CABEÇA NO 

TEMPO 

2210.922 4530 2,05 

PALMEIRA DO PIAUÍ 2021.228 5036 2,49 

PARNAGUÁ 3284.562 10819 3,29 

REDENÇÃO DO GURGUÉIA 2468.006 8796 3,56 

RIACHO FRIO 2221.95 4309 1,94 

SANTA FILOMENA 5285.447 6254 1,18 

SANTA LUZ 1186.831 5882 4,96 

SEBASTIÃO BARROS 1013.926 3451 3,40 

SÃO GONÇALO DO 

GURGUÉIA 

1385.307 3057 2,21 

Fonte: Departamento de Informática do SUS (DATASUS),  
Ano de referência: 2021 
 

Cristino Castro faz parte da Região de Saúde Chapada das 

Mangabeiras, com a 8º (oitava) maior população da região que é constituída 

por 21 municípios que se localizam no sudoeste piauiense, tendo Bom Jesus 

como município pólo. 
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1.9 DESCRIÇÃO DO DESEMPENHO DOS 

INDICADORES DO SISPACTO NO MUNICÍPIO 

 
Tabela 24 - Série histórica dos indicadores de saúde, 2018 a 2020, 

Cristino Castro/PI. 

INDICADORES 2018 2019 2020 Unidade 

M R M R M R 

Mortalidade prematura (de 30 a 69 

anos) pelo conjunto das 4 

principais DCNT (doenças do 

aparelho circulatório, câncer, 

diabetes e doenças respiratórias 

crônicas) 

14 14 12 12 12 10 Número 

Absoluto 

Proporção de óbitos de mulheres 

em idade fértil (10 a 49 anos) 

investigados. 

100,00 0 100,00 0 100,00 50,00 Proporção 

Proporção de registro de óbitos 

com causa básica definida 

85,00 98,00 85,00 95,2 85,00 97,4 Proporção 

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 

95,00 75,00 95,00 100,00 95,00 100,00 Proporção 

Proporção de casos de doenças 

de notificação compulsória 

imediata (DNCI) encerrados em 

até 60 dias após notificação. 

100,00 - 100,00 - 100,00 66,7 Proporção 

Proporção de cura dos casos 

novos de hanseníase 

diagnosticados nos anos das 

coortes 

100,00 88,9 100,00 75,00 100,00 75,00 Proporção 
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Número de Casos Autóctones de 

Malária 

0 0 0 0 0 0 Número 

Número de casos novos de sífilis 

congênita em menores de um ano 

de idade 

0 4 0 3 0 3 Número 

Número de casos novos de aids 

em menores de 5 anos 

0 0 0 0 0 0 Número 

Proporção de análises realizadas 

em amostras de água para 

consumo humano quanto aos 

parâmetros coliformes totais, cloro 

residual livre e turbidez 

 

50,00 4,46 50,00 28,18 50,00 19,38 Proporção 

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 

0,30 0,19 0,30 0,18 0,30 0,04 Razão 

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. 

0,10 0,03 0,10 0,02 0,10 0,06 Razão 

Proporção de parto normal no 

Sistema Único de Saúde e na 

Saúde Suplementar 

75,00 40,8 85,00 32,6 85,00 28,00 Proporção 

Proporção de gravidez na 

adolescência entre as faixas 

etárias 10 a 19 anos 

14,00 28,3 14,00 28,3 14,00 28,00 Proporção 

Taxa de mortalidade infantil 2 2 2 4 0 1 Número 

Número de óbitos maternos em 

determinado período e local de 

residência 

0 0 0 0 0 0 Número 

Cobertura populacional estimada 

pelas equipes de Atenção Básica 

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Percentual 
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Cobertura de acompanhamento 

das condicionalidades de Saúde 

do Programa Bolsa Família (PBF) 

85,00 89,82 85,00 88,76 85,00 32,71 Percentual 

Cobertura populacional estimada 

de saúde bucal na atenção básica 

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Percentual 

Percentual de municípios que 

realizam no mínimo 06 grupos de 

ações de vigilância Sanitária 

85,00 85,7 NA 100,00 NA NA Percentual 

Ações de matriciamento 

sistemático realizadas por CAPS 

com equipes de Atenção Básica 

N/A 0 N/A 0 N/A 0 Número 

Número de ciclos que atingiram 

mínimo de 80% de cobertura de 

imóveis visitados para controle 

vetorial da dengue 

4 4 6 1 6 4 Número 

Proporção de preenchimento do 

campo ocupação nas notificações 

de agravos relacionados ao 

trabalho. 

100,00 - 100,00 - 100,00 - Proporção 

Fonte: Sistema DIGISUS – Módulo Planejamento / Secretaria de Saúde do 
Estado do Piauí  
 

Legenda: 
 
- : Não houve casos 
N/A: Não se aplica 
NA: Não avaliado 

 

Os indicadores de saúde são usados como ferramenta para identificar, 

monitorar, avaliar ações e subsidiar as decisões do gestor. Através deles é 

possível identificar áreas de risco e evidenciar tendências. Além destes 

aspectos, é importante salientar que o acompanhamento dos resultados obtidos 

fortalece a equipe e auxilia no direcionamento das atividades, evitando assim o 

desperdício de tempo e esforços em ações não efetivas. A informação é subsidio 

para o planejamento de uma equipe de trabalho. 

Ao analisarmos os indicadores de saúde observa-se que a gestão 

municipal vem conseguindo cumprir com o seu papel ao alcançar a maioria dos 

indicadores de saúde pactuados ao longo dos anos analisados. Entretanto 
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muitos ainda são os desafios para conseguir chegar ao ideal, visto que alguns 

indicadores como: Proporção de análises realizadas em amostras de água para 

consumo humano quanto aos parâmetros coliformes totais, cloro residual livre e 

turbidez, Proporção de parto normal no Sistema Único de Saúde e na Saúde 

Suplementar, Proporção de gravidez na adolescência entre as faixas etárias 10 

a 19 anos, Proporção de cura dos casos novos de hanseníase diagnosticados 

nos anos das coortes , Razão de exames citopatológicos do colo do útero em 

mulheres de 25 a 64 anos, Razão de exames de mamografia de rastreamento 

realizados em mulheres de 50 a 69 anos, Proporção de óbitos de mulheres em 

idade fértil (10 a 49 anos) investigados e Número de casos novos de sífilis 

congênita em menores de um ano de idade, são indicadores que o município 

não vem conseguindo alcançar. 

No ano de 2020 a gestão municipal de saúde enfrentou inúmeras 

dificuldades para conseguir cumprir com a Pactuação em virtude da pandemia 

do Covid 19, ainda sim alcançou 47,8 % dos indicadores pactuados. 
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PRIORIZAÇÃO DOS PROBLEMAS 

Tabela 25 – Problemas priorizados por esfera de gestão responsável pelo 

enfrentamento do problema,2022, Cristino Castro/PI 

PROBLEMAS PRIORIZADOS ESFERA DE GESTÃO 

RESPONSÁVEL PELO 

ENFRENTAMENTO DO 

PROBLEMA 

MUNICIPIO ESTADO MUN. E 

ESTADO 

Dificuldade no acesso da população aos procedimentos de 

média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar; 

 

  X 

Infraestrutura das Unidades Básicas de Saúde;    X 

Fortalecer a Política Nacional de Humanização no 

Município;  

 

  X 

Efetividade da participação popular no Conselho de saúde, 

audiências públicas e conferências de saúde; 

 

X   

Subfinancimamento da saúde; 

 

  X 

Qualificação e treinamento para os profissionais de saúde; 

 

  X 
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DIRETRIZES, OBJETIVOS, METAS E 

INDICADORES 

 

Assim, após toda a análise situacional realizada neste plano, buscou –se 

definir metas a serem realizadas, que venham melhorar a qualidade da saúde 

dos munícipes. As Diretrizes foram baseadas de acordo com o Planejamento 

Regional Integrado-PRI: orientações gerais para elaboração do Plano Municipal 

de Saúde 2022 a 2025.  

Os Objetivos relacionados a cada diretriz representam os resultados 

esperados, a fim de se reduzir os problemas e necessidades identificados. A 

meta especifica a mudança desejada ou o resultado para determinados 

objetivos, para isso está sendo anualizada e exige ser monitorada e avaliada, 

assim alcançando as próprias expectativas. O indicador é a maneira que a meta 

será mensurada e medida através de um número absoluto, índice, percentual, 

razão, proporção, entre outros.  

Desta forma, após todo o processo de construção coletiva da Secretaria 

Municipal de Saúde e representatividade do Conselho Municipal de Saúde, 

seguem a definição de diretrizes, objetivos e metas para o Plano Municipal de 

Saúde 2022 – 2025:  
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DIRETRIZES, OBJETIVOS, METAS, INDICADORES E LINHA BASE 

DIRETRIZ Nº 1 – Garantia de acesso da população a serviços de qualidade, com equidade e em tempo adequado ao atendimento das 

necessidades de saúde, de modo a considerar os determinantes sociais, mediante aprimoramento das políticas de atenção básica, atenção 

especializada e hospitalar organizadas em rede. 

OBJETIVO 1.1 – Ampliar e qualificar o acesso a Atenção Básica com ênfase na humanização, equidade e no atendimento das necessidades 

de saúde da população. 

 

Nº Descrição da Meta Indicador para 

monitoramento e 

avaliação da meta 

Indicador 

Linha-Base 

Meta 

Plano 

(2022-

2025) 

Unidade 

de 

Medida 

Meta Prevista 

Valor Ano Unidade 

de 

Medida 

2022 2023 2024 2025 

1  Manter Cobertura 

populacional estimada 

pelas equipes 

de   Atenção Básica; 

Cobertura populacional 

atendida pela AB; 

100,00 2021 Percentual 100,00 Percentual 100,00 100,00 100,00 100,00 
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2 Manter cobertura 

populacional estimada 

de Saúde Bucal na 

Atenção Básica 

Cobertura populacional 

estimada de saúde bucal 

na Atenção Básica; 

100,00 2021 Percentual 100,00 Percentual 100,00 100,00 100,00 100,00 

3 Garantir manutenção da 

infraestrutura,  

equipamentos/insumos  

das Unidades Básicas 

de Saúde para o bom 

desempenho das ações 

e serviços de saúde;  

Percentual de serviços 

de saúde com 

infraestrutura adequada 

e equipamentos/insumos 

garantidos 

- - Percentual 100,00 Percentual 100,00 100,00 100,00 100,00 

4 Adequar a frota de 

veículos da Atenção 

Básica do município 

conforme a 

necessidade. 

Nº de veículos  

adquiridos no período 

- - Número 2 Número 1 0 1 0 

5 Ampliar a Cobertura de 

acompanhamento das 

condicionalidades de 

Cobertura de 

acompanhamento 

75,70 2021 Percentual 85,00 Percentual 85,00 85,00 85,00 85,00 
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Saúde do Programa 

Bolsa Família (PBF). 

das condicionalidades de 

Saúde do Programa 

Bolsa Família 

6 Monitorar os 

indicadores do 

Programa 

Previne Brasil; 

Percentual de 

indicadores do Previne 

Brasil com a meta 

estimada pelo Ministério 

da Saúde alcançada;  

- - Percentual 100,00 Percentual 100,00 100,00 100,00 100,00 

7 Garantir o atendimento 

da equipe 

multiprofissional na 

Atenção Básica; 

Percentual de pacientes 

referenciados pela ESF 

atendidos pela equipe 

multiprofissional; 

- - Número 100,00 Número 100,00 100,00 100,00 100,00 

8 Promover ações de 

educação e promoção 

em saúde para 

população respeitando 

a situação 

epidemiológica;  

Nº de ações coletivas de 

saúde para a população  

 

- - Número 48 Número 12 12 12 12 
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9 Implementar ações de 

atividade física na 

Atenção Primária a 

Saúde; 

Nº de equipes da 

Estratégia Saúde da 

Família – ESF 

desenvolvendo ações de 

atividade física. 

- - Número 02 Número 02 02 02 02 

10 Investir em ações e 

serviços básicos de 

saúde; 

Percentual de recursos 

próprios aplicado na 

saúde 

- - Percentual 15,00 Percentual 15,00 15,00 15,00 15,00 

11 Informatizar a coleta de 

dados da Atenção 

Básica; 

Nº de tablets  entregues 

aos Agentes 

Comunitários de Saúde – 

ACS e Agente 

Comunitários de 

Endemias – ACE;  

- - Número 28 Número 28 0 0 0 

12 Qualificar o atendimento 

na Atenção Primária de 

Saúde – APS do 

município;  

Percentual de usuários 

do SUS satisfeitos com o 

atendimento prestado na 

APS; 

- - Percentual 80,00 Percentual 80,00 80,00 80,00 80,00 
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13 Construir/Reformar e 

Ampliar Postos de 

Saúde na Localidade 

Sossego, Santa Clara, 

Sítio e Japecanga  

Nº de Postos de Saúde 

Construídos/Reformados 

Ampliados 

- - Número 4 Número 4 0 0 0 

14 Ampliar o acesso aos 

serviços de saúde na 

zona rural do município 

Nº de Postos de Saúde 

com infraestrutura 

adequada para o 

atendimento da 

população 

- - Número 6 Número 4 2 0 0 
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OBJETIVO 1.2 - Ampliar e qualificar o acesso a atenção ambulatorial especializada, serviço de apoio diagnostico com ênfase na humanização, 

equidade e no atendimento das necessidades de saúde da população. 

Nº Descrição da Meta Indicador para 

monitoramento e 

avaliação da meta 

Indicador  

Linha-Base 

Meta 

Plano 

(2022-

2025) 

Unidade 

de Medida 

Meta Prevista 

Valor Ano Unidade 

de Medida 

2022 2023 2024 2025 

1 Fortalecer a Regional 

de Saúde Chapada das 

Mangabeiras 

Nº de participação do 

(a) secretário(a) 

municipal de saúde 

nas reuniões da 

Comissão 

Intergestora Regional 

- CIR 

- - Número 40 Número 10 10 10 10 
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OBJETIVO 1.3 - Ampliar e qualificar o acesso aos serviços de urgência e emergência pré-hospitalar, em tempo adequado, com ênfase na 

humanização, equidade e no atendimento das necessidades de saúde da população 

Nº Descrição da Meta Indicador para 

monitoramento e 

avaliação da meta 

Indicador 

Linha-Base 

Meta 

Plano 

(2022-

2025) 

Unidade 

de 

Medida 

Meta Prevista 

Valor Ano Unidade 

de Medida 

2022 2023 2024 2025 

1 Manter Serviço de 

Atendimento Móvel de 

Urgência - SAMU no 

município; 

Nº de equipe do 

Serviço de 

Atendimento Móvel de 

Urgência – SAMU no 

município 

- - Número 01 Número 01 01 01 01 

2 Renovar a frota de 

ambulância do SAMU; 

Nº de ambulância do 

SAMU adquirida 

- - Número 01 Número 0 1 0 0 

3 Qualificar os 

educadores da rede 

básica municipal de 

educação sobre o 

atendimento de 

Primeiros Socorros; 

Nº de treinamentos 

realizados sobre 

Primeiros Socorros 

para os professores da 

rede básica municipal 

de educação 

- - Número 04  Número 1 1 1 1 
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OBJETIVO 1.4 - Ampliar e qualificar o acesso aos serviços de saúde, em tempo adequado, com ênfase na humanização, equidade e no 

atendimento das necessidades de saúde, aprimorando a política de atenção à saúde mental. 

Nº Descrição da Meta Indicador para 

monitoramento e 

avaliação da meta 

Indicador  

Linha-Base 

Meta 

Plano 

(2022-

2025) 

Unidade 

de 

Medida 

Meta Prevista 

Valor Ano Unidade 

de 

Medida 

2022 2023 2024 2025 

1 Manter o Centro de 

Atenção Psicossocial 

– CAPS no município;  

Nº de CAPS mantido no 

município;  

- - Número 1 Número 1 1 1 1 

2 

 

Realizar ações de 

matriciamento 

sistemático realizadas 

por CAPS com 

equipes de Atenção 

Básica;  

Nº de CAPS com pelo 

menos 12 registros de 

matriciamento da 

Atenção Básica 

0,0 2021 Percentual 100,00 Percentual 100,00 100,00 100,00 100,00 

3 Aprimorar as 

campanhas e ações 

de saúde mental; 

Nº de campanhas/ 

ações de saúde metal 

realizadas ao ano 

- - Número 12 Número 3 3 3 3 
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4 Construir o Centro de 

Atenção Psicossocial 

– CAPS; 

Nº de construção 

realizada no CAPS 

- - Número 1 Número 0 0 1 0 

5 Criar Centro de 

Reabilitação para 

Pessoas portadoras 

de necessidades 

especiais (paralisia 

cerebral, microcefalia, 

autismo, Síndrome de 

Down, TDAH, dentre 

outros); 

Nº de Centro de 

Reabilitação para 

Pessoas portadoras de 

necessidades 

Especiais criado; 

- - Número 1 Número 1 0 0 0 

6 Garantir atendimento 

especializado no 

Centro de Reabilitação 

para Pessoas 

portadoras de 

necessidades 

especiais; 

Percentual de pacientes 

com atendimento 

especializado garantido 

no Centro de 

Reabilitação 

- - Percentual 100,00 Percentual 100,00 100,00 100,00 100,00 
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OBJETIVO 1.5 -  Ampliar e qualificar o acesso aos serviços de saúde, em tempo adequado, com ênfase na humanização, equidade e no 

atendimento das necessidades de saúde, aprimorando a política de atenção hospitalar 

Nº Descrição da Meta Indicador para 

monitoramento e 

avaliação da meta 

Indicador 

Linha-Base 

Meta 

Plano 

(2022-

2025) 

Unidade 

de Medida 

Meta Prevista 

Valor Ano Unidade 

de 

Medida 

2022 2023 2024 2025 

1 Reestruturar e 

equipar a Unidade 

Mista Lourival de 

Abreu Vasconcelos; 

Nº de Hospital de 

Pequeno Porte com 

estrutura adequada 

- - Número 1 Número 0 1 1 1 

2 Implantar Centro de 

Parto Normal na 

Unidade Mista de 

Saúde Lourival de 

Abreu Vasconcelos; 

Nº de Centro de Parto 

Normal implantado  

- - Número 1 Número 0 0 1 1 

3 Renovar a frota de 

ambulâncias;  

Nº de ambulâncias 

adquiridas; 

- - Número 2 Número 2 0 0 0 
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4 Implantar e manter a 

CIPA na Unidade 

Mista;  

Nº de CIPA implantada 

e mantida na Unidade 

Mista; 

- - Número 1 Número 1 1 1 1 

OBJETIVO 1.6- Aprimorar a rede de atenção à saúde para promover o cuidado integral materno infantil, com atenção especial na gestação. 

Nº Descrição da Meta Indicador para 

monitoramento e 

avaliação da meta 

Indicador 

Linha-Base 

Meta 

Plano 

(2022-

2025) 

Unidade 

de Medida 

Meta Prevista 

Valor Ano Unidade 

de Medida 

2022 2023 2024 2025 

1 Ampliar a proporção 

de parto normal; 

Proporção de parto 

normal 

34,6 2021 Proporção 48,00 Proporção 38,00 42,00 46,00 48,00 

2 Manter em 0 o 

número absoluto de 

óbitos maternos em 

determinado período 

e local de residência; 

Número Absoluto de 

óbitos maternos em 

determinado período e 

local de residência 

0 2021 Número 0 Número 0 0 0 0 



70 
 
 

3 Manter em 0 o 

número absoluto de 

casos de sífilis 

congênita; 

Número absoluto de 

casos novos de 

sífilis congênita em 

menores de 1 

ano de idade 

0 2021 Número 0 Número 0 0 0 0 

4 Reduzir a taxa de 

mortalidade infantil no 

município; 

Número absoluto de 

óbitos infantis em 

determinado período e 

local de residência 

2 2021 Número 0 Número 0 0 0 0 

5 Garantir atendimento 

odontológico para as 

gestantes; 

Proporção de gestantes 

com 01 consulta 

odontológica a cada 

trimestre da gravidez 

realizada  

- - Proporção 90,00 Proporção 60,00 70,00 80,00 90,00 

6 Investigar óbitos 

maternos, infantis e 

fetais no tempo 

oportuno; 

Proporção de óbitos 

maternos e infantis 

investigados 

- - Proporção 100,00 Proporção 100,00 100,00 100,00 100,00 
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7 Manter a proporção 

de óbitos em 

mulheres em idade 

fértil (10 a 49 anos) 

investigados.  

Proporção de óbitos 

MIF investigados 

100,00 2021 Proporção 100,00 Proporção 100,00 100,00 100,00 100,00 

OBJETIVO 1.7 - Aprimorar a rede de atenção à saúde para promover o cuidado integral à criança e ao adolescente 

Nº Descrição da Meta Indicador para 

monitoramento e 

avaliação da meta 

Indicador 

Linha-Base 

Meta 

Plano 

(2022-

2025) 

Unidade 

de Medida 

Meta Prevista 

Valor Ano Unidade 

de Medida 

2022 2023 2024 2025 

1 Manter em 0 (zero) 

casos novos de AIDS 

em menores de 5 

anos; 

Nº de casos novos de 

AIDS em menores de 5 

anos 

0 2020 Número 0 Número 0 0 0 0 
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2 Fortalecer o 

Programa Saúde na 

Escola – PSE; 

 

Nº de ações 

estratégicas do PSE 

desenvolvidas nas 

escolas municipais 

- - Número 48 Número 12 12 12 12 

3 Reduzir a proporção 

de Gravidez na 

Adolescência; 

 

Proporção de gravidez 

na adolescência 

27,37 2021 Proporção 17,00 Proporção 25,00 22,00 19,00 17,00 
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OBJETIVO 1.8- Aprimorar a rede de atenção à saúde para promover o cuidado integral ao adulto e ao idoso, com ênfase nas Doenças Crônicas 

Não Transmissíveis – DCNT. 

Nº Descrição da Meta Indicador para 

monitoramento e 

avaliação da meta 

Indicador 

Linha-Base 

Meta 

Plano 

(2022-

2025) 

Unidade 

de Medida 

Meta Prevista 

Valor Ano Unidade 

de Medida 

2022 2023 2024 2025 

1 Reduzir o número de 

óbitos prematuros 

(de 30 a 69 anos) 

pelo conjunto das 

quatro principais 

doenças crônicas 

não transmissíveis 

(doenças do aparelho 

circulatório, câncer, 

diabetes e doenças 

respiratórias crônicas 

Número de óbitos 

prematuros (de 30 a 

69 anos) pelo conjunto 

das quatro principais 

doenças crônicas não 

transmissíveis 

(doenças do aparelho 

circulatório, câncer, 

diabetes e doenças 

respiratórias crônicas 

09 2021 Número 05 Número 08 07 06 05 
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2 Ampliar razão de 

exames 

citopatológico em 

mulheres de 25 a 64 

anos; 

Razão de exames 

citopatológicos 

do colo do útero em 

mulheres de 

25 a 64 anos 

0,00 2021 Razão 0,64 Razão 0,64 0,64 0,64 0,64 

3 Ampliar a razão de 

exames de 

mamografia de 

rastreamento 

realizados em 

mulheres de 50 a 69 

anos 

Razão de exames de 

mamografia 

de rastreamento 

realizados em 

mulheres de 50 a 69 

anos 

0,01 2021 Razão 0,50 Razão 0,50 0,50 0,50 0,50 

4 Garantir vacinação 

contra influenza para 

população idosa; 

Percentual da 

população idosa 

vacinada contra  

influenza 

- - Percentual 80,00 Percentual 80,00 80,00 80,00 80,00 

5 Qualificar o 

atendimento de 

pacientes com 

Percentual de 

hipertensos com 

aferição de Pressão 

arterial pelo menos 1 

-  -  Percentual  50,00  Percentual  50,00  50,00  50,00  50,00  
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hipertensão arterial 

na Atenção Básica; 

vez a cada semestre 

durante o ano  

6 Qualificar o 

atendimento de 

pacientes com 

diabetes mellitus na 

Atenção Básica  

Percentual de 

diabéticos com 

solicitação de 

hemoglobina glicada 1 

vez ao ano  

-  -  Percentual  50,00  Percentual  50,00  50,00  50,00  50,00  
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DIRETRIZ Nº 2 -  Redução dos riscos e agravos à saúde da população, por meio das ações de proteção, promoção, prevenção e vigilância 

em saúde. 

OBJETIVO 2.1 - Organizar as ações de controle do Aedes aegypti para reduzir o risco de epidemia pelos agravos transmitidos pelo mosquito 

Nº Descrição da Meta Indicador para 

monitoramento e 

avaliação da 

meta 

Indicador 

Linha-Base 

Meta 

Plano 

(2022-

2025) 

Unidade 

de Medida 

Meta Prevista 

Valor Ano Unidade 

de Medida 

2022 2023 2024 2025 

1 Ampliar o número de 

ciclos que atingiram 

mínimo de 80% de 

cobertura de imóveis 

visitados para controle 

vetorial da dengue 

Número de ciclos 

que atingiram 

mínimo de 80% de 

cobertura de 

imóveis visitados 

para controle 

vetorial da dengue 

04 2019 Número 24 Número 6 6 6 6 

2 Manter em 0 o número 

absoluto de óbitos por 

dengue. 

Número de óbito 

por dengue 

- - Número 0 

 

 

 

Número 0 0 0 0 
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DIRETRIZ Nº 2 -  Redução dos riscos e agravos à saúde da população, por meio das ações de proteção, promoção, prevenção e vigilância 

em saúde. 

OBJETIVO 2.2 -  Aprimorar e manter as ações de vigilância em saúde para assegurar a promoção e proteção à saúde da população. 

Nº Descrição da Meta Indicador para 

monitoramento e 

avaliação da 

meta 

Indicador 

Linha-Base 

Meta 

Plano 

(2022-

2025) 

Unidade 

de Medida 

Meta Prevista 

Valor Ano Unidade 

de Medida 

2022 2023 2024 2025 

1 Promover em 100% a 

proporção de cura dos 

casos novos de 

hanseníase 

diagnosticados nos 

anos das coortes; 

Proporção de cura 

de casos novos de 

hanseníase 

diagnosticados 

nos anos das 

coortes 

83,33 2019 Proporção 100,00 Proporção 100,00 100,00 100,00 100,00 

2 Garantir avaliação dos 

contatos 

intradomiciliares de 

casos novos de 

hanseníase; 

Proporção de 

contatos 

intradomiciliares 

de casos novos de 

hanseníase 

avaliados 

- - Proporção 100,00 Proporção 100,00 100,00 100,00 100,00 
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3 Promover em 100% a 

proporção de cura de 

casos novos de 

tuberculose bacilífera; 

 

Proporção de cura 

de casos novos de 

tuberculose 

pulmonar 

bacilífera 

- - Proporção 100,00 Proporção 100,00 100,00 100,00 100,00 

4 Garantir a realização de 

exames anti-HIV em 

pacientes 

diagnosticados com 

tuberculose (TB) 

Proporção de 

exame anti-HIV 

realizados em 

paciente com TB 

  

- - Proporção 100,00 Proporção 100,00 100,00 100,00 100,00 

5 Manter a proporção de 

crianças de 1(um) ano 

de idade vacinadas na 

APS contra Difeteria, 

Tétano, Coqueluche, 

Hepatite B, Infecções 

causadas por 

Haemophilus 

Influenzae tipo b e 

Poliomielite Inativada; 

Proporção de 

crianças de 1(um) 

ano de idade 

vacinadas na APS 

contra Difeteria, 

Tétano, 

Coqueluche, 

Hepatite B, 

Infecções 

causadas por 

100,00 2021 Proporção 100,00 Proporção 100,00 100,00 100,00 100,00 



79 
 
 

 Haemophilus 

Influenzae tipo b e 

Poliomielite 

Inativada 

6 Ampliar a proporção de 

análises realizadas em 

amostras de água para 

consumo humano 

quanto aos parâmetros 

coliformes totais, cloro 

residual livre e turbidez 

Proporção de 

análises 

realizadas em 

amostras de água 

para consumo 

humano quanto 

aos parâmetros 

coliformes totais, 

cloro residual livre 

e turbidez 

58,91 2021 Proporção 80,00 Proporção 80,00 80,00 80,00 80,00 

7 Executar ações de 

vigilância Sanitária no 

Município; 

Número de ações 

de vigilância 

sanitária 

executadas no 

município; 

555 2021 Número 2.000 Número 500 500 500 500 
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8 Realizar a vacinação 

antirrábica anual 

seguindo as diretrizes 

do Ministério da Saúde; 

Percentual de 

cães e gatos 

vacinados; 

- - Percentual 80,00 Percentual 80,00 80,00 80,00 80,00 

9 Garantir o 

encerramento dos 

casos de doenças de 

notificação compulsória 

imediata (DNCI) em até 

60 dias após 

notificação; 

Proporção de 

casos de doenças 

de notificação 

compulsória 

imediata (DNCI) 

encerrados em 

até 60 dias após 

notificação 

- - Proporção 100,00 Proporção 100,00 100,00 100,00 100,00 

10 Preencher os campos 

(ocupação) das fichas 

de notificação nos 

casos de acidente de 

trabalho grave 

notificados; 

Proporção de 

preenchimento do 

campo 

“ocupação” nas 

notificações de 

agravos 

relacionados ao 

trabalho    

100,00 2019 Proporção 100,00 Proporção 100,00 100,00 100,00 100,00 



81 
 
 

 

 

 

 

 

11 Atuar no enfrentamento 

da 

pandemia da COVID-

19 de 

acordo com o plano de 

contingência a 

depender do quadro 

epidemiológico;  

Número de 

Atualização do 

Plano Municipal 

de 

Contingência para 

enfrentamento da 

COVID-19 

- - Número 4 Número 1 1 1 1 

12 Implantar Plano de 

Gerenciamento de 

Resíduos Sólidos - 

PGRS  nos serviços de 

saúde do município;  

Nº de  Plano de 

Gerenciamento 

de Resíduos 

Sólidos – PGRS 

implantados nos 

serviços de saúde 

- - Percentual 100,00 Percentual 25,00 50,00 75,00 100,00 
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DIRETRIZ Nº 3 - Contribuição para a adequada formação, alocação, qualificação, valorização e democratização das relações de trabalho 

dos profissionais que atuam na área de saúde.  

OBJETIVO 3.1 - Investir em qualificação, valorização e educação permanente dos trabalhadores do Sistema Único de Saúde - SUS no 

município  

Nº Descrição da Meta Indicador para 

monitoramento e 

avaliação da meta 

Indicador 

Linha-Base 

Meta 

Plano 

(2022-

2025) 

Unidade 

de 

Medida 

Meta Prevista 

Valor Ano Unidade 

de 

Medida 

2022 2023 2024 2025 

1 Fortalecer a Política 

Nacional de 

Humanização 

(PNH) nos serviços 

de saúde; 

Percentual de Serviços 

de Saúde com a PNH 

implantada 

- - Percentual 100,00 Percentual 100,00 100,00 100,00 100,00 

2 Promover a 

capacitação técnica 

e o 

desenvolvimento 

humano dos 

Percentual de 

profissionais que 

participaram de 

treinamentos 

- - Percentual 90,00 Percentual 60,00 70,00 80,00 90,00 
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profissionais da 

saúde; 

3 Garantir condições 

adequadas de 

trabalho aos 

profissionais de 

saúde; 

Percentual de 

Equipamentos de 

Proteção Individual 

(EPI´s) /fardamentos 

distribuídos por serviços 

de saúde 

- - Percentual 100,00 Percentual 100,00 100,00 100,00 100,00 

4 Implantar Política de 

Valorização 

profissional 

baseada na gestão 

por resultados;  

Nº de Lei 

criada/aprovada/mantida  

de remuneração salarial 

dos servidores da saúde  

por desempenho de 

indicadores;  

- - Número 1 Número 1 1 1 1 

5 Implantação do 

sistema de ponto 

eletrônico nos 

serviços de saúde 

do município; 

Percentual de serviços 

de saúde com sistema 

de ponto eletrônico 

implantado; 

- - Percentual 100,00 Percentual 0,0 25,00 50,00 100,00 
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DIRETRIZ Nº 4 - Garantia e aprimoramento da assistência farmacêutica universal e integral no âmbito do Sistema Único de Saúde-SUS 

OBJETIVO 4.1 - Ampliar o acesso da população a medicamentos, promover o uso racional e qualificar a assistência farmacêutica no âmbito 

do SUS 

Nº Descrição da Meta Indicador para 

monitoramento 

e avaliação da 

meta 

Indicador 

Linha-Base 

Meta 

Plano 

(2022-

2025) 

Unidade de 

Medida 

Meta Prevista 

Valor Ano Unidade 

de 

Medida 

2022 2023 2024 2025 

1 Garantir o acesso da 

população a 

medicamentos 

essenciais (básicos) 

com qualidade e 

segurança; 

Nº de Farmácia 

Básica mantida; 

- - Número 01 Número 01 01 01 01 

2 Manter o sistema Hórus 

implantado; 

Nº de sistema 

Hórus mantido; 

- - Número 1 Número 1 1 1 1 

3 Promover o uso  

racional de  

medicamentos com a  

Nº de ações 

educativas 

realizadas nas 

- - Número 12 Número 3 3 3 3 
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implantação da atenção  

farmacêutica nas  

Unidades de Saúde.  

unidades 

básicas de 

saúde pelo 

farmacêutico  

4 Construir a Central de 

 Abastecimento 

Farmacêutico e de 

Insumos; 

Nº de  Central de 

Abastecimento 

Farmacêutico e 

de Insumos 

construída 

- - Número 1 Número 0 1 0 0 
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DIRETRIZ Nº 5 - Qualificação da Gestão, Financiamento adequado e Fortalecimento das instâncias de controle social 

OBJETIVO 5.1 – Cumprir os dispositivos legais de aplicação dos recursos financeiros em Ações e Serviços Públicos de Saúde 

Nº Descrição da Meta Indicador para 

monitoramento e 

avaliação da meta 

Indicador  

Linha-Base 

Meta 

Plano 

(2022-

2025) 

Unidade 

de 

Medida 

Meta Prevista 

Valor Ano Unidade 

de 

Medida 

2022 2023 2024 2025 

1 Atualizar, monitorar e 

avaliar o cumprimento 

das metas 

pactuadas no Plano 

Municipal de Saúde 

2022 – 2025; 

Número de reuniões 

da equipe técnica de 

saúde para 

monitoramento do 

PMS 

- - Número 12 Número 3 3 3 3 

2 Elaborar Programações 

Anuais de Saúde; 

Número de 

Programações de 

Saúde elaboradas 

- - Número 04 Número 1 1 1 1 

3 Elaborar e apresentar 

em audiência pública os 

relatórios de gestão; 

Número de relatórios 

apresentados 

- - Número 12 Número 4 4 4 4 
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DIRETRIZ Nº 5 - Qualificação da Gestão e Financiamento adequado e Fortalecimento das instâncias de controle social 

OBJETIVO 5.2 - Fortalecer o controle social com garantia de transparência e participação cidadã. 

Nº Descrição da Meta Indicador para 

monitoramento e 

avaliação da meta 

Indicador 

Linha-Base 

Meta 

Plano 

(2022-

2025) 

Unidade 

de 

Medida 

Meta Prevista 

Valor Ano Unidade 

de 

Medida 

2022 2023 2024 2025 

1 Implantar Ouvidoria 

municipal nos serviços 

de saúde; 

Percentual de serviços 

de saúde com o 

sistema de Ouvidoria 

municipal implantado;  

- - Percentual 100,00 Percentual 100,00 100,00 100,00 100,00 

2 Fiscalizar, 

acompanhar e 

monitorar as políticas 

públicas de saúde; 

Nº reunião mensais do 

Conselho Municipal de 

Saúde 

 

 

- Número 48 Número 12 12 12 12 
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3 Fortalecer a 

participação do 

segmento usuários no 

conselho municipal de 

saúde; 

Número de reuniões 

realizadas para os 

segmentos da 

sociedade 

- - Número 4 Número 1 1 1 1 

4 Realizar 

Plenária/Conferência 

municipal de saúde; 

Nº de 

Plenária/Conferência 

de Saúde realizada 

- - Número 02 Número 1 0 0 1 

5 Criar o Conselho 

Municipal de Políticas 

Públicas no combate 

às Drogas; 

Nº de Conselho 

Municipal de Políticas 

Públicas no combate às 

Drogas criado 

conforme lei municipal;  

- - Número 01 Número 0 0 1 1 
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COMPATIBILIZAÇÃO DAS PROPOSTAS DA 

CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

COM O PLANO MUNICIPAL DE SAÚDE 

 

PROPOSTA CONFERÊNCIA DIRETRIZ META 

Manter os atendimentos a todos 

os usuários do SUS sem 

distinção. 

DIRETRIZ Nº 1 – Garantia de acesso da 

população a serviços de qualidade, com 

equidade e em tempo adequado ao 

atendimento das necessidades de 

saúde, de modo a considerar os 

determinantes sociais, mediante 

aprimoramento das políticas de atenção 

básica, atenção especializada e 

hospitalar organizadas em rede. 

Manter Cobertura 

populacional estimada 

pelas equipes 

de   Atenção Básica; 

Ampliar atendimentos de forma 

preventiva e curativa em todos 

os serviços médicos. 

DIRETRIZ Nº 1 – Garantia de acesso da 

população a serviços de qualidade, com 

equidade e em tempo adequado ao 

atendimento das necessidades de 

saúde, de modo a considerar os 

determinantes sociais, mediante 

aprimoramento das políticas de atenção 

básica, atenção especializada e 

hospitalar organizadas em rede. 

Promover ações de 

educação e promoção 

em saúde para 

população respeitando 

a situação 

epidemiológica;  

 

Garantir a todos os usuários a 

equidade ao acesso de 

consultas, medicamentos e 

exames. 

DIRETRIZ Nº 1 – Garantia de acesso da 

população a serviços de qualidade, com 

equidade e em tempo adequado ao 

atendimento das necessidades de 

saúde, de modo a considerar os 

determinantes sociais, mediante 

Manter Cobertura 

populacional estimada 

pelas equipes 

de   Atenção Básica; 
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aprimoramento das políticas de atenção 

básica, atenção especializada e 

hospitalar organizadas em rede. 

Manter e avaliar os serviços 

ofertados nas unidades básicas 

de saúde de forma contínua e 

satisfatória. 

DIRETRIZ Nº 5 - Qualificação da 

Gestão e Financiamento adequado e 

Fortalecimento das instâncias de 

controle social 

Implantar Ouvidoria 

municipal nos serviços 

de saúde; 

Desenvolver um canal de 

comunicação para receber 

demandas de usuários do SUS. 

DIRETRIZ Nº 1 – Garantia de acesso da 

população a serviços de qualidade, com 

equidade e em tempo adequado ao 

atendimento das necessidades de 

saúde, de modo a considerar os 

determinantes sociais, mediante 

aprimoramento das políticas de atenção 

básica, atenção especializada e 

hospitalar organizadas em rede. 

Implantar Ouvidoria 

municipal nos serviços 

de saúde 

Ampliar investimentos em 

consórcios e associações 

municipais para unificar 

compras, aumentando a escala 

e diminuindo os pregões. 

DIRETRIZ Nº 1 – Garantia de acesso da 

população a serviços de qualidade, com 

equidade e em tempo adequado ao 

atendimento das necessidades de 

saúde, de modo a considerar os 

determinantes sociais, mediante 

aprimoramento das políticas de atenção 

básica, atenção especializada e 

hospitalar organizadas em rede. 

Investir em ações e 

serviços básicos de 

saúde; 

Capacitação de profissionais. DIRETRIZ Nº 3 - Contribuição para a 

adequada formação, alocação, 

qualificação, valorização e 

democratização das relações de 

trabalho dos profissionais que atuam na 

área de saúde.  

Promover a 

capacitação técnica e o 

desenvolvimento 

humano dos 

profissionais da saúde; 
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Articular com a administração 

municipal a aplicação dos 

recursos e solicitar maior rigidez 

na cobrança dos impostos. 

DIRETRIZ Nº 1 – Garantia de acesso da 

população a serviços de qualidade, com 

equidade e em tempo adequado ao 

atendimento das necessidades de 

saúde, de modo a considerar os 

determinantes sociais, mediante 

aprimoramento das políticas de atenção 

básica, atenção especializada e 

hospitalar organizadas em rede. 

Investir em ações e 

serviços básicos de 

saúde; 

Otimizar o processo licitatório. DIRETRIZ Nº 1 – Garantia de acesso da 

população a serviços de qualidade, com 

equidade e em tempo adequado ao 

atendimento das necessidades de 

saúde, de modo a considerar os 

determinantes sociais, mediante 

aprimoramento das políticas de atenção 

básica, atenção especializada e 

hospitalar organizadas em rede. 

Investir em ações e 

serviços básicos de 

saúde; 

Qualificar a Atenção Básica. DIRETRIZ Nº 1 – Garantia de acesso da 

população a serviços de qualidade, com 

equidade e em tempo adequado ao 

atendimento das necessidades de 

saúde, de modo a considerar os 

determinantes sociais, mediante 

aprimoramento das políticas de atenção 

básica, atenção especializada e 

hospitalar organizadas em rede. 

Monitorar os 

indicadores do 

Previne Brasil; 

Revogar a PEC da Morte (PEC 

241/2016, quando em 

tramitação na Câmara dos 

Deputados e PEC 55/2016, no 

Senado Federal) 

DIRETRIZ Nº 5 - Qualificação da 

Gestão e Financiamento adequado e 

Fortalecimento das instâncias de 

controle social. 

 

Fiscalizar, acompanhar 

e monitorar as políticas 

públicas de saúde; 
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Capacitação dos profissionais 

(com humanização, 

proatividade) PNH. 

DIRETRIZ Nº 3 - Contribuição para a 

adequada formação, alocação, 

qualificação, valorização e 

democratização das relações de 

trabalho dos profissionais que atuam na 

área de saúde.  

 

Fortalecer a Política 

Nacional de 

Humanização (PNH) 

nos serviços de saúde; 

Utilizar linguagens menos 

técnicas durante os 

atendimentos. 

DIRETRIZ Nº 3 - Contribuição para a 

adequada formação, alocação, 

qualificação, valorização e 

democratização das relações de 

trabalho dos profissionais que atuam na 

área de saúde.  

Fortalecer a Política 

Nacional de 

Humanização (PNH) 

nos serviços de saúde; 

Efetivação do cumprimento da 

carga horária dos servidores. 

DIRETRIZ Nº 3 - Contribuição para a 

adequada formação, alocação, 

qualificação, valorização e 

democratização das relações de 

trabalho dos profissionais que atuam na 

área de saúde.  

Implantação do 

sistema de ponto 

eletrônico nos serviços 

de saúde do município;  

Criar agenda de atendimentos 

(retorno e marcação de 

consultas). 

DIRETRIZ Nº 1 – Garantia de acesso da 

população a serviços de qualidade, com 

equidade e em tempo adequado ao 

atendimento das necessidades de 

saúde, de modo a considerar os 

determinantes sociais, mediante 

aprimoramento das políticas de atenção 

básica, atenção especializada e 

hospitalar organizadas em rede. 

Qualificar o 

atendimento na 

Atenção Primária de 

Saúde – APS do 

município;  

 

Criar classificação de risco e 

acolhimento. 

DIRETRIZ Nº 3 - Contribuição para a 

adequada formação, alocação, 

qualificação, valorização e 

democratização das relações de 

Fortalecer a Política 

Nacional de 

Humanização (PNH) 

nos serviços de saúde; 
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trabalho dos profissionais que atuam na 

área de saúde.  

Reserva de vagas nas UBS para 

o público da zona rural. 

DIRETRIZ Nº 1 – Garantia de acesso da 

população a serviços de qualidade, com 

equidade e em tempo adequado ao 

atendimento das necessidades de 

saúde, de modo a considerar os 

determinantes sociais, mediante 

aprimoramento das políticas de atenção 

básica, atenção especializada e 

hospitalar organizadas em rede. 

Qualificar o 

atendimento na 

Atenção Primária de 

Saúde – APS do 

município;  

 

Efetivação da ouvidoria e 

obrigatoriedade de respostas 

para o cidadão.  

DIRETRIZ Nº 5 - Qualificação da 

Gestão e Financiamento adequado e 

Fortalecimento das instâncias de 

controle social 

Implantar Ouvidoria 

municipal nos serviços 

de saúde; 

Criação de ouvidorias 

(Secretaria de Saúde, 

Educação). 

DIRETRIZ Nº 5 - Qualificação da 

Gestão e Financiamento adequado e 

Fortalecimento das instâncias de 

controle social 

Implantar Ouvidoria 

municipal nos serviços 

de saúde; 

Painel informativo dos serviços 

disponíveis nas unidades. 

DIRETRIZ Nº 3 - Contribuição para a 

adequada formação, alocação, 

qualificação, valorização e 

democratização das relações de 

trabalho dos profissionais que atuam na 

área de saúde.  

Fortalecer a Política 

Nacional de 

Humanização (PNH) 

nos serviços de saúde; 

Canal de reclamação sobre os 

atendimentos de cada unidade 

(redes sociais). 

DIRETRIZ Nº 5 - Qualificação da 

Gestão e Financiamento adequado e 

Fortalecimento das instâncias de 

controle social 

Implantar Ouvidoria 

municipal nos serviços 

de saúde; 

Dispor de infraestrutura 

adequada para o funcionamento 

das UBS. 

DIRETRIZ Nº 1 – Garantia de acesso da 

população a serviços de qualidade, com 

equidade e em tempo adequado ao 

atendimento das necessidades de 

Garantir manutenção 

da infraestrutura, 

equipamentos/insumos 

das Unidades Básicas 
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saúde, de modo a considerar os 

determinantes sociais, mediante 

aprimoramento das políticas de atenção 

básica, atenção especializada e 

hospitalar organizadas em rede. 

de Saúde para o bom 

desempenho das 

ações e serviços de 

saúde; 

Criar canal de telemedicina para 

completar a carga horária dos 

servidores. 

DIRETRIZ Nº 1 – Garantia de acesso da 

população a serviços de qualidade, com 

equidade e em tempo adequado ao 

atendimento das necessidades de 

saúde, de modo a considerar os 

determinantes sociais, mediante 

aprimoramento das políticas de atenção 

básica, atenção especializada e 

hospitalar organizadas em rede. 

Qualificar o 

atendimento na 

Atenção Primária de 

Saúde – APS do 

município;  

 

Direcionar ambulância e 

telefone para as UBS da zona 

rural. 

DIRETRIZ Nº 1 – Garantia de acesso da 

população a serviços de qualidade, com 

equidade e em tempo adequado ao 

atendimento das necessidades de 

saúde, de modo a considerar os 

determinantes sociais, mediante 

aprimoramento das políticas de atenção 

básica, atenção especializada e 

hospitalar organizadas em rede. 

Renovar a frota de 

ambulâncias; 

Disponibilizar carro para cada 

UBS. 

DIRETRIZ Nº 1 – Garantia de acesso da 

população a serviços de qualidade, com 

equidade e em tempo adequado ao 

atendimento das necessidades de 

saúde, de modo a considerar os 

determinantes sociais, mediante 

aprimoramento das políticas de atenção 

básica, atenção especializada e 

hospitalar organizadas em rede. 

Adequar a frota de 

veículos da Atenção 

Básica do município 

conforme a 

necessidade. 
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Apresentação do plano 

municipal de saúde para a 

população e servidores. 

DIRETRIZ Nº 5 - Qualificação da 

Gestão e Financiamento adequado e 

Fortalecimento das instâncias de 

controle social 

 

Atualizar, monitorar e 

avaliar o cumprimento 

das metas pactuadas 

no Plano Municipal de 

Saúde 2022 – 2025; 

Retornar efetivamente as 

atividades do PSE – Programa 

Saúde na Escola com a 

participação do Conselho 

Tutelar, Psicólogo e Assistente 

Social. 

DIRETRIZ Nº 1 – Garantia de acesso da 

população a serviços de qualidade, com 

equidade e em tempo adequado ao 

atendimento das necessidades de 

saúde, de modo a considerar os 

determinantes sociais, mediante 

aprimoramento das políticas de atenção 

básica, atenção especializada e 

hospitalar organizadas em rede. 

Fortalecer o Programa 

Saúde na Escola – 

PSE; 

 

 

MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO 

A Secretaria Municipal de Saúde de Cristino Castro fará monitoramento, 

acompanhamento e avaliação do Plano Municipal de Saúde com periodicidade 

quadrimestral, juntamente com equipe técnica responsável pela gestão do SUS 

no município e as equipes de Estratégia de Saúde da Família. Serão utilizadas 

ferramentas de gestão elaboradas para possibilitar o acompanhamento e 

evolução dos indicadores e metas pactuadas.  

Também serão utilizados os relatórios de gestão elaborados pelo 

município através do Monitoramento da Gestão em Saúde, do Sistema 

Digisus Gestor, o Relatório Anual de Gestão e do Sistema de Informações sobre 

Orçamentos Públicos em Saúde, para auxiliar na avaliação dos indicadores 

físicos e financeiros. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O Plano Municipal de Saúde é um instrumento de planejamento que 

reflete a ampla discussão técnica e política sobre as prioridades e desafios do 

setor Saúde no âmbito municipal e que respeita à participação social, uma vez 

que considera as diretrizes e os resultados das Conferências de Saúde.  

Tão importante quanto definir os resultados prioritários que se pretende 

alcançar nos próximos quatro anos é estipular como será desenhada a gestão 

do Plano que, entre outras questões, deve obedecer à dinâmica do processo de 

planejamento do SUS, tendo em atenção os prazos estabelecidos e os subsídios 

gerados pelos demais instrumentos de gestão e de controle. 

Espera-se, portanto, que este documento seja consultado com frequência 

e que as metas planejadas para o período consigam ser executadas conforme o 

planejado mediante o comprometimento da equipe gestora, profissionais de 

saúde, articulação intersetorial, conselheiros municipais de saúde dando 

transparência a todo o processo. 

 

 

 

________________________________________________ 

Florineide Soares Campos 
Presidente do Conselho Municipal de Saúde 

 

 

________________________________________________ 

Ilara Tamyres Rieldel da Silva 
Secretária Municipal de Saúde de Cristino Castro 

 

 

 

Cristino Castro, 28 de Julho de 2022. 
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RESOLUÇÃO DE APROVAÇÃO DO 

CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE 
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