
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLANO MUNICIPAL DE SAÚDE 2018-2021 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I - Introdução 

 

Em cumprimento à legislação organizativa do Sistema Único de Saúde, em 

especial à Lei Complementar 141/12, a Secretaria Municipal de Saúde vem apresentar a 

Programação Anual de Saúde do Município de Cristino Castro-PI para o exercício de 

2018. 

O presente documento é um dos instrumentos de gestão exigidos por lei, cuja 

finalidade precípua é servir de guia para as ações de saúde a serem implantadas, 

desenvolvidas e executadas ao longo do exercício de 2018. 

Esta Programação Anual de Saúde – PAS 2018 coaduna-se com as ações 

previstas no Plano Municipal de Saúde 2018-2022, levando-se em conta as propostas 

apresentadas pela sociedade durante a V Conferência Municipal de Saúde ocorrida em 

julho de 2015. 

A Programação Anual de Saúde é parte importante do Relatório Anual de 

Gestão e auxilia na confecção dos relatórios quadrimestrais elaborados pela Secretaria 

Municipal de Saúde.  

Espera-se deste documento, que seja um resumo dos compromissos que o 

Município firmou com a sociedade, que seja um manual de consulta diária do gestor do 

SUS, de seus coordenadores, do Conselho Municipal de Saúde e dos interessados em 

geral. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IDENTIFICAÇÃO 

• Município: Cristino Castro 

• Estado: Piauí 

• Prefeito: Manoel Pereira de Sousa Júnior 

• Secretário Municipal de Saúde: Danilo Vaz de Sousa 

• Entidade Executora do Plano Municipal de Saúde: Secretaria Municipal de 

Saúde 

• Equipe Técnica responsável pela elaboração: 

Danilo Vaz de Sousa (Enfermeiro,Secretário Municipal de Saúde); 

Sara da Silva Siqueira Fonseca (Enfermeira da Estratégia Saúde da Família) 

• Data da Elaboração: Setembro de 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Objetivos 

• Objetivo Geral 

Executar com qualidade e ampliar as ações básicas de saúde; 

 

• Objetivos Específicos 

- Instituir no município o Sistema Local de Saúde, com direção única e com 

autonomia de gerenciamento dos recursos e dos serviços de saúde; 

- Ampliar o acesso aos serviços básicos de saúde; 

- Ampliar qualidade dos serviços de saúde, controle e avaliação de serviços de 

saúde através do Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção 

Básica (PMAQ); 

- Captar recursos para ampliação dos serviços de saúde local. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. DIAGNÓSTICO 

3.1 Características Gerais do Município 

O município de Cristino Castro-PI localiza-se no extremo sul do Estado do Piauí, 

dista 592 km da capital Teresina,conta com uma população de 10.235 habitantes (IBGE, 

2016) com uma área de 1.846.339 km², bioma caatinga.O município conta com 05 

equipes da Estratégia Saúde da Família sendo 04 na sede e 01 na zona rural.Vale aqui 

ressaltar que a cidade é cortada pela BR-135, principal rodovia do sul do Piauí. 

Pertence a XIII Regional de Saúde- Bom Jesus, distando desta 36 km. Os 

municípios limítrofes são:ao Norte: Alvorada do Gurguéia,Colônia do Gurguéia, 

Manoel Emídio, ao Sul: Santa Luz, ao Leste: Guaribas e Canto do Buriti e à Oeste: 

Palmeira do Piauí, Manoel Emídio e Alvorada do Gurguéia (Fundação CEPRO, Piauí – 

Informações Municipais – 2000 – Anuário Estatístico do Piauí – 2001). 

3.2 Aspectos Demográficos 

A população de Cristino Castro-PI é de 10.235.habitantes (IBGE,2016).As tabelas 

abaixo são de acordo com o SIAB(2014): 

Consolidado população de Cristino Castro –PI zona urbana 

Sexo ‹1 1 a4 5 a 

6 

7 a 

9 

10 a 

14 

15 a 

19 

20 a 

39 

40 a 

49 

50 a 

59 

›60 Total 

Masculino 38 246 149 215 425 475 1377 433 291 463 4112 

Feminino 40 265 129 227 386 481 1307 426 346 529 4136 

Nº de 

pessoas 

78 511 278 442 811 956 2684 859 637 992 828 

Fonte:SIAB, 2014. 

Consolidado população de Cristino Castro –PI zona rural 

Sexo ‹1 1 a4 5 a 

6 

7 a 

9 

10 a 

14 

15 a 

19 

20 a 

39 

40 a 

49 

50 a 

59 

›60 Total 



Masculino 08 48 40 62 119 96 326 109 84 111 1003 

Feminino 08 57 37 53 101 99 365 114 85 132 1051 

Nº de 

pessoas 

16 105 77 115 220 195 691 223 169 243 2054 

Fonte:SIAB, 2014. 

Caracterização Demográfica 

O município tem 1.846,339 km² e está localizado à altitude de 239 m, longitude -

44,1° WE; latitude – 8,8° Sul, na  macrorregião dos cerrados e microrregião do Alto 

Médio Gurguéia, mesorregião do Sudoeste piauiense, no Território Chapada das 

Mangabeiras,com densidade demográfica de 5,41 hab/km². 

3.2.1 Dinâmica Populacional 

A população é predominantemente urbana. A comunidade congrega várias 

doutrinas religiosas, porém predomina a religião Católica Apostólica Romana, além 

desta há vários templos de outras igrejas como Assembléia  de Deus, Batista Nacional, 

Primeira Batista,Cristã Evangélica, Universal do Reino de Deus, Deus é Amor entre 

outras. 

A cidade comemora um carnaval fora de época que é realizado no mês de julho 

(Kakáfolia), Circuito de quadrilhas juninas que ocorre no mês de junho, Novena ao 

Senhor Bom Jesus da Lapa (padroeiro da cidade) realizado entre 28/07 à 06/08. Circuito 

cultural Cidade Viva no mês de agosto, Festejos de Nossa Senhora Aparecida em 

outubro no bairro Mutirão e aniversário da cidade em 29 de outubro. 

3.2.2 Aspectos Físicos 

Clima: Tropical semiárido quente, com duração do período seco de seis meses; 

Vegetação: campo cerrado, cerradão e em menor proporção, a caatinga arbórea 

Precipitação pluviométrica: 926,1 mm. 

Recursos hídricos: Rio Gurguéia e riacho da Santana. 



Solos: Latossolos vermelho-amarelo distróficos associados a areias quartzosas, solos 

hidromórficos e solos concrecionários tropicais. 

3.3 Aspectos Socioeconômicos e de Infra- Estrutura 

Principais Atividades Econômicas 

 A principal fonte econômica é proveniente da agricultura e pecuária, sendo os 

principais produtos agrícolas: arroz, cana-de-açúcar, feijão, mandioca, melancia, 

milho,banana, castanha de caju, coco da baía. Segundo o IBGE(2010), os principais 

rebanhos são: bovino, suíno, caprino e ovinos. 

 

Renda familiar 

Até ½ salário mínimo: 1.781 pessoas /19,5% 

Mais de ½ até 1 salário mínimo: 4.079 pessoas /44,6% 

Mais de 1 salário mínimo até 2:  1.611 pessoas / 17,6 % 

Mais de 2 até 5 salários mínimos: 920 pessoas /10,0% 

Mais de 5 até 20 salários mínimos: 346 pessoas /3,8% 

Mais de 20 salários mínimos: 32 pessoas / 0,4% 

Sem rendimento: 376 pessoas / 4,1%. 

 

Disposição sobre áreas de lazer 

 O município é dotado de potencial turístico devido ao potencial hídrico 

subterrâneo. Como partes do processo de exploração turística são utilizados os poços 

tubulares jorrantes, que se constituem como belíssimos atrativos, distribuídos em vários 

pontos de lazer como hotéis com piscinas, restaurantes, churrascaria e bares.As maiores 

concentrações turísticas ocorrem nos meses de julho,dezembro a fevereiro, além de 

rotineiramente nos finais de semana e feriados. 

 

Meio ambiente - Potencialidades 

 Abundantes recursos hídricos, vegetação nativa diversificada com espécies como 

caju, pequi, buriti, cajá e manga. 

 Na fauna estão presentes animais como tatu, veado, cotia, caititu, juritis, 

tamanduá bandeira, jacutinga,sagüis, onça parda e onça pintada. 



 Conta ainda com o Parque Nacional da Serra das Confusões que fora criado em 

02/10/1998 e sua área foi ampliada de 502.411 hectares para os atuais 823 436 ha pelo 

Decreto sem número de 30 de dezembro de 2010. 

 Há problemas ambientais relacionados à redução da vegetação nativa por 

queimadas e pelos constantes desmatamentos, além de pesca e caça de forma 

indiscriminada, desequilíbrios no ecossistema decorrente da exploração madeireira, 

assoreamento do rio e das matas ciliares, desperdício de água dos poços jorrantes, 

poluição ambiental provocada por resíduos sólidos e lixo doméstico, além da queimada 

e disposição final incorreta destes resíduos. 

 

Órgãos de Utilidade Pública 

Poder Executivo Municipal- Prefeitura Municipal 

- Secretaria de Administração e Finanças; 

-Secretaria de Educação e Cultura; 

-Secretaria de Saúde; 

-Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hídricos; 

- Secretaria de Obras. 

 

Poder Legislativo 

- Câmara Municipal de Vereadores. 

 

Poder Judiciário- Comarca de Cristino Castro 

-Cartório Eleitoral da 59 ª Zona; 

- Cartório de 1º Ofício; 

-Cartório de 2º Ofício. 

 

Previdência Social- INSS 

Agência da Previdência Social com prestação de serviço a nível  regional 

 

Bancos 

-Banco do Brasil; 

-Banco Bradesco; 

-Caixa Econômica Federal (posto de Atendimento Caixa Aqui e Casa Lotérica). 

 



Correios 

Agência da Empresa de Correios e Telégrafos 

 

Conselhos 

-Conselho Tutelar; 

-Conselho Municipal de Saúde; 

- Conselho dos Direitos da Criança e Adolescente; 

- Conselho de Educação; 

- Conselho de Assistência Social. 

 

Empresa de Assistência Técnica 

Instituto de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado do Piauí - EMATER. 

 

Empresa de Energia Elétrica 

Eletrobrás 

 

Empresa de Água e Esgotos 

Água e Esgotos do Estado do Piauí S.A- AGESPISA 

 

Empresa de Telecomunicações 

-Oi fixo; 

-TIM; 

-Vivo. 

 

Secretaria de Segurança Pública 

Delegacia de polícia 

 

Sindicatos 

-Sindicatos dos Trabalhadores Rurais de Cristino Castro; 

-Sindicato dos Servidores Públicos Municipais; 

 

Associações 

-Associação dos Apicultores de Cristino Castro –AACRIC; 

-Associação dos Pequenos Produtores Rurais de Cristino Castro- APPROCC; 



-Associação dos Agentes Comunitários de Saúde- AACC 

 3.4 Educação 

3.4.1 Rede de Ensino 

 A rede de ensino segundo o Censo do INEP(2016) é composta por escolas 

públicas e privada de Ensino Fundamental, e escola pública estadual de Ensino Médio: 

- Rede Municipal: 

05 escolas com Ensino Infantil 

07 escolas Ensino Fundamental; 

- Rede Estadual:  

3 escolas de Ensino Fundamental 

1 escola de Ensino Médio 

-Rede Privada 

01 escola com Ensino Fundamental 

Número de matrículas segundo Censo Escolar de 2016-INEP 

Rede de Ensino Ensino Infantil Ensino 

Fundamental 

Ensino Médio 

Creche Pré-escola   

2016  2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 

Rede 

Estadual 

 

Zona 

Urban

a 

-  -  330  298 

 

 

321  

Rede  

Municip

al 

Zona 

Urban

a 

154 174 249 340  1011    

Zona 

Rural 

-  -  259  



Rede 

Privada 

Zona 

Urban

a 

    187    

Totais  154 174 249 340 1787 1764 298 321 

Fonte Censo Escolar/INEP 2016 | QEdu.org.br/ 

Fonte: Censo Escolar/INEP 2017 

Educação especial: 77 estudantes matriculados 

Ensino de Jovens e Adultos: 702 

A taxa de analfabetismo na população de maiores de 15 anos é 26,6%. 

3.5 Dados de morbimortalidade 

A Vigilância Epidemiológica é definida como “um conjunto de ações que 

proporcionam o conhecimento, a detecção ou prevenção de qualquer mudança nos 

fatores determinantes e condicionantes de saúde individual ou coletiva, com a finalidade 

de recomendar e adotar as medidas de prevenção e controle das doenças ou agravos.” 

(Lei 8.080/90).  

O Departamento de Vigilância Epidemiológica tem como objetivo alimentar os 

sistemas de informação (SINAN, SIM, SINASC, API, SIMDDA,SIAB) e realizar 

análises que permitam o monitoramento do quadro epidemiológico do município e 

subsidiem a formulação, implementação e avaliação das ações de prevenção e controle 

de doenças e agravos, a definição de prioridades e a organização dos serviços e ações de 

saúde.  

A vigilância é hoje uma ferramenta metodológica importante para a prevenção e 

controle de doenças em saúde pública. Não existem ações de prevenção e controle de 

doenças com base científica que não estejam estruturadas sobre sistemas de  Vigilância 

Epidemiológica. 

Número de internações 

 

 



Número de internações no ano de 2017 

Ano Número de 

internações 

2016 630 

2017 622 
   
Fonte: Datasus, 2018   

Mortalidade Geral 

Óbitos por ano 2011-2015- Cristino Castro-PI. 

 

Fonte: MS/SVS/CGIAE - Sistema de Informações sobre Mortalidade – SIM 

Óbitos por faixa etária e ano, 2011-2015 em Cristino Castro-PI. 

 

2011

2012

2013

2014

2015

Total



Fonte: MS/SVS/CGIAE - Sistema de Informações sobre Mortalidade – SIM 

Causas dos óbitos ocorridos nos anos de 2011-2015 segundo classificação CID -10 

em Cristino Castro-PI 

Capítulo CID-10CaCapítulo CID-10 22011 2012 22013 2014 2015 Total 

I.   Algumas doenças infecciosas e 

parasitárias 

3 1 2 2 1 9 

II.  Neoplasias (tumores) 8 11 4 3 4 30 

III. Doenças sangue órgãos hemat e 

transt imunitár 

1 - - - - 1 

IV.  Doenças endócrinas nutricionais e 

metabólicas 

4 2 5 6 5 22 

V.   Transtornos mentais e 

comportamentais 

1 - 1 - - 2 

VI.  Doenças do sistema nervoso 2 2 - - 2 6 

IX.  Doenças do aparelho circulatório 18 20 20 11 11 80 

X.   Doenças do aparelho respiratório 2 7 4 4 4 21 

XI.  Doenças do aparelho digestivo 2 3 6 6 4 21 

XII. Doenças da pele e do tecido 

subcutâneo 

- - 1 - - 1 

XIV. Doenças do aparelho 

geniturinário 

- 1 - 2 - 3 

XV.  Gravidez parto e puerpério - 1 - - - 1 

XVI. Algumas afec originadas no 

período perinatal 

- - 1 1 3 5 

XVII.Malf cong deformid e anomalias 

cromossômicas 

2 - 2 - - 4 

XVIII.Sint sinais e achad anorm ex 

clín e laborat 

1 5 1 5 1 13 

XX.  Causas externas de morbidade e 

mortalidade 

8 6 11 9 11 45 

Total 52 59 58 49 46 264 



Fonte: MS/SVS/CGIAE - Sistema de Informações sobre Mortalidade – SIM 

Mortalidade infantil 

Óbitos em menores de 1 ano nos anos de 2011-2015 em Cristino Castro-PI. 

 

Fonte: MS/SVS/CGIAE - Sistema de Informações sobre Mortalidade – SIM 

Casos e incidência de doenças transmissíveis e de notificação compulsória 

A Portaria N° 204, de 17 de fevereiro de 2016 atualizou a lista de doenças e 

agravos de notificação compulsória, que são: Acidente de trabalho: grave, fatal e em 

crianças e adolescentes - Acidente por animal peçonhento - Acidente por animal 

potencialmente transmissor da Raiva - Botulismo - Cólera - Coqueluche - Dengue – 

óbitos - Difteria - Doença aguda pelo vírus Zika em gestantes - Óbito com suspeita de 

doença pelo vírus Zika - Doença de Chagas Aguda - Doença Invasiva por "Haemophilus 

influenzae" - Doença Meningocócica e outras meningites - Doenças com suspeita de 

disseminação intencional: a. Antraz Pneumônico b. Tularemia c. Varíola Notificação 

Semanal - Acidente de trabalho com - Doenças Exantemáticas: a. Sarampo b. Rubéola - 

Doenças Febris Hemorrágicas Emergentes/Reemergentes: a. Arenavírus b. Ebola c. 

Marburg - Eventos Adversos Graves ou Óbitos Pós-vacinação - Evento de Saúde 

Pública (ESP) que se constitua ameaça à Saúde Pública -Febre Amarela - Febre de 

Chikungunya em áreas sem transmissão - Óbito com suspeita de Febre de Chikungunya 

- Febre do Nilo Ocidental e outras Arboviroses de importância em Saúde Pública - 



Febre Maculosa e outras Riquetisioses - Febre Tifóide - Hantavirose - Influenza 

Humana produzida por novo subtipo viral - Leptospirose - Malária na Região Extra 

Amazônica - Poliomielite por Poliovírus Selvagem - Peste - Raiva Humana - Síndrome 

da Rubéola Congênita - Síndrome da Paralisia Flácida Aguda - Síndrome Respiratória 

Aguda Grave associada a Coronavírus a. Sars-Cov b. Mers-Cov - Tétano: a. Acidental 

b. Neonatal - Varicela – caso grave internado ou óbito - Violência Sexual e tentativa de 

suicídio - - Acidente de trabalho com exposição a material biológico - Dengue – casos - 

Doença aguda causada pelo virus Zika - Doença de Creutzfeldt-Jakob (DCJ) - 

Esquistossomose - Febre de Chikungunya - Hanseníase - Hepatites Virais - HIV/Aids – 

Infecção pelo vírus da Imunodeficiência Adquirida - Infecção pelo HIV em gestante, 

parturiente ou puérpera e criança exposta ao risco de transmissão vertical do HIV - 

Infecção pelo vírus da Imunodeficiência Humana (HIV) - Intoxicação Exógena (por 

substâncias químicas, incluindo agrotóxicos, gases tóxicos e metais pesados) - 

Leishmaniose Tegumentar Americana - Leishmaniose Visceral - Malária na Região 

Amazônica - Óbito: a. Infantil b. Materno - Sífilis: a. Adquirida b. Congênita c. Em 

gestante - Toxoplasmose gestacional e congênita – Tuberculose-Violência: doméstica 

e/ou outras violências. 

 

Casos de doenças e agravos notificados no município de 2012 à 2017. 

 

Agravo ou 

doença 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Hanseníase 12 19 34 26 17 24 

Tuberculose 01 03 03 01 03 04 

Dengue 26 04 105 - - - 

Hepatite 

viral 

0 1 - - - - 

Atendimento 

anti-rábico 

22 16 32 30 39 44 

Fonte: Sistema de Notificação e Agravos,2017. 

 As Unidades Básicas de Saúde atendem à demanda ambulatorial através da 

Estratégia Saúde da Família, as equipes priorizam o atendimento a grupos de risco 



como: hipertensos, diabéticos, tuberculosos,hansenianos, gestantes, crianças,idosos, 

além de grupos de educação em saúde.  

 A Unidade Mista de Saúde Lourival de Abreu Vasconcelos presta atendimento 

voltados às urgências e emergências, além de internações. Possui teto de internações 

hospitalares, que compreende o número médio de internações mensais, que são 

ocasionados por hipertensão arterial,enteroinfecções, infecções respiratórias, ferimentos 

infectados, cefaléias e lombalgias. 

Serviço de Imunização 

O Programa Nacional de Imunizações (PNI) é um sucesso do Brasil reconhecido 

no mundo. São mais de 300 milhões de doses anuais distribuídas em vacinas, soros e 

imunoglobulinas, fatos que contribuíram, por exemplo, com a erradicação da varíola e 

da poliomielite, além da redução dos casos e mortes derivadas do sarampo, da rubéola, 

do tétano, da difteria e da coqueluche. 

O Programa Nacional de Imunização-PNI define os calendários de vacinação 

considerando a situação epidemiológica, o risco, a vulnerabilidade e as especificidades 

sociais, com orientações específicas para crianças, adolescentes, adultos, gestantes, 

idosos e povos indígenas. São mais de 300 milhões de doses anuais distribuídas em todo 

o Brasil como vacinas, soros e imunoglobulinas, fatos que contribuíram, por exemplo, 

com a erradicação da varíola e da poliomielite, além da redução dos casos e mortes 

derivadas do sarampo, da rubéola, do tétano, da difteria e da coqueluche. O PNI 

contribui de forma significativa para redução de mortalidade nas diversas faixas etárias. 

O serviço de Imunização do município funciona em três salas de vacina que 

funcionam nas UBS Bela Vista, Bom Jesus da Lapa e Mutirão, todas elas organizadas e 

supervisionadas conforme preconizado pelo Ministério da Saúde. 

Nestas unidades são administradas todas as vacinas preconizadas no Calendário 

Nacional de Vacinação/PNI e são realizadas anualmente 04(quatro) campanhas de 

vacinação: 01 influenza, duas etapas de poliomielite e 01 vacinação anti-rábica. 

Cobertura Vacinal 

Cobertura vacinal 2016-2017 Cristino Castro-PI 



Imunobiológico Cobertura 

2016 2017 

BCG 7,93% 6,49% 

Rotavirus 41,46% 96,1% 

Pentavalente 66% 85,06% 

Hepatite B 40,24% 85,6% 

Hepatite A 48,78% 90,91% 

Febre amarela 42,07% 97,4% 

Poliomielite 44,51% 87,4% 

Tríplice viral 41,46% 99,35% 

Tetraviral 8,54% 25,32% 

DPT 46,95% 90,26% 

Pneumocóccica 42,07% 97,4% 

Meningocócica 36,59% 97,4% 

HPV - 55,88% 

Varicela - 62,99% 

DPTa - 37,66% 

Fonte: API/PNI 2016 

 As metas de vacinação determinadas pelo Ministério da Saúde são sempre 

cumpridas no município e encontram-se satisfatórias. 

4.2 Vigilância Sanitária 

As ações da Vigilância Sanitária englobam variadas categorias de objetos de 

cuidado, dividindo competências com diversos órgãos e instituições de outros setores 

que da mesma forma, direta ou indiretamente, realizam e promovem o controle 

sanitário. A vigilância sanitária é uma das mais antigas práticas de Saúde Pública do 

mundo moderno e suas ações estão historicamente associadas ao processo de regulação, 

monitoramento e fiscalização de produtos e serviços, com a finalidade de prevenir e 

reduzir os riscos à saúde individual e coletiva. Portanto, verifica-se que a face punitiva 

seja a mais visível e imediatamente associada ao termo (COSTA, 2008).  



O controle das atividades realizadas pela VISA municipal são realizadas em 

parceria com a Secretaria Estadual de Saúde (Vigilância Sanitária Estadual) que é 

responsável pelas ações de média e alta complexidade.  

          As ações de vigilância sanitária possuem um caráter multidisciplinar além de 

possuir a capacidade de interferir nas relações sociais de produção-consumo para 

realizar a prevenção, diminuição ou eliminação de riscos e/ou danos à saúde. São 

devidas à Vigilância Sanitária as funções de desenvolver metodologias e políticas 

públicas destinadas a englobar o crescente aumento da qualidade de vida (COSTA, 

2003).  

Dentre as funções da VISA municipal  citamos: Desenvolver um conjunto de 

ações capaz de eliminar, diminuir ou prevenir riscos à saúde e de intervir nos problemas 

sanitários decorrentes do meio ambiente, da produção e circulação de bens e da 

prestação de serviços de interesse da saúde, abrangendo: I - o controle de bens de 

consumo que, direta ou indiretamente, se relacionem com a saúde, compreendidas todas 

as etapas e processos, da produção ao consumo; e II - o controle da prestação de 

serviços que se relacionam direta ou indiretamente com a saúde.  

A VISA têm ainda função de fiscalização, educação, legalização e punição em  

estabelecimentos como de açougues, feiras e mercados, vendedores ambulantes 

supermercados, mercearias, panificadoras, lanchonetes restaurantes, bares, pizzarias, 

escolas de ensino, hotéis, motéis, pousadas, clubes e associações recreativas; Drogarias 

e farmácias, dedetizadoras, estabelecimentos que comercializam cosméticos, perfumes e 

produtos de higiene pessoal, correlatos; Consultórios odontológicos, clínicas médicas 

sem internação, salões de beleza e barbearias, óticas, academias de ginásticas, 

lavanderias comerciais, clínicas veterinárias. Além de controle da qualidade da água e 

do ar nos diversos estabelecimentos comerciais e recreativos.  

Atua através de ações de baixa complexidade, realizando visitas a 

estabelecimentos na área de alimentos, escolas, Unidades Básicas de Saúde, 

hotéis,salões de beleza verificando as instalações, aspectos físicos, higiênicos, 

organização,modo de conservação e prazo de validade dos produtos para expedição de 

laudo alvarás. Realiza atendimentos a denúncias relacionadas a problemas ambientais 

causados por criação de porcos, fossas e lixo, fiscaliza ainda através das visitas dos 



fiscais os locais que possam representar risco ou danos à saúde como lixões, terrenos 

baldios e esgotos a céu aberto. Faz ainda o monitoramento da água para consumo 

humano através do Programa SISAGUA, além de ações educativas  e de controle de 

criadouros do mosquito Aedes aegpty, controle de dengue, busca ativa e combate a 

focos de Triatomídeos (Barbeiros) e vacinação anti-rábica em parceria com a ESF e 

Agente de Combate a Endemias. 

5. Diagnóstico dos serviços de saúde 

O município conta com 05 equipes da Estratégia Saúde da Família,01 Unidade 

Mista. Todas elas com estrutura física adequadas ao bom funcionamento. O controle das 

UBS é feito pela Secretaria Municipal de Saúde sendo acompanhado pela Vigilância 

Sanitária municipal, na Unidade Mista o controle é efetuado pelas Diretoria 

Administrativa e Clínica subordinada à Secretaria Municipal de Saúde.  

As ações de enfermagem nas UBS e na Unidade Mista são supervisionadas por 

enfermeiras devidamente registradas no Conselho Regional de Enfermagem-COREN. 

O exercício profissional de cada categoria são fiscalizados pela apresentação da 

carteira profissional registrada pelos órgãos competentes de cada categoria: Auxiliares 

em Enfermagem,Técnico em Enfermagem e Enfermeiras(COREN); Profissionais 

Médicos: Conselho Regional de Medicina-CRM; Nutricionista- Conselho regional de 

Nutrição-CRN; Fisioterapeuta- Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia 

Ocupacional-CREFITO; Conselho Regional de Psicologia-CRP; Fonoaudiólogo- 

CRFono; Cirurgião Dentista- Conselho Regional de Odontologia-CRO. 

Rede física instalada 

  O município conta com estabelecimentos de saúde públicos (UBS e 

Unidade Mista)  e privados (consultórios médicos e odontológicos e laboratório de 

análises clínicas). Os serviços públicos são todos municipais que estão sob gestão e 

supervisão da Secretaria Municipal de Saúde: 

Unidades Básicas de Saúde 

Zona Urbana 



• Unidade de Saúde Bela Vista 

Funciona em prédio alugado. Se encontra em bom estado de conservação e uso, 

em local de fácil acesso à população. Conta com três consultórios (01 médico, 02 de 

enfermagem); um consultório odontológico, uma sala de vacina, sala de espera, 

recepção, uma copa, três banheiros.Além de funcionar duas equipes de Saúde Bucal. 

Os dias de funcionamento desta unidade são de segunda a sexta-feira no horário 

de 8:00 ao 12:00h e de 14:00 às 18:00h. 

• Unidade de Saúde Bom Jesus da Lapa 

A unidade de saúde encontra-se em construção, temporariamente funciona em 

prédio alugado que se encontra em bom estado de conservação,conta com três 

consultórios (01 médico e 02 de enfermagem), uma sala de vacina, duas salas de espera, 

uma recepção, uma copa, três banheiros.  

Os dias de funcionamento desta unidade são de segunda a sexta-feira no horário 

de 8:00 ao 12:00h e de 14:00 às 18:00h.Nesta unidade funciona o Núcleo de Apoio ao 

Saúde da Família- NASF. 

• Unidade de Saúde Mutirão 

Funciona em prédio próprio que fora reformado e ampliado em 2015. Se 

encontra em bom estado de conservação e uso, em local de fácil acesso à população. 

Conta com 04 consultórios (01 médico, 02 de enfermagem, 01 consultório 

odontológico), uma sala de vacina, sala de espera, recepção, uma copa, três 

banheiros.Além de funcionar duas equipes de Saúde Bucal. 

Os dias de funcionamento desta unidade são de segunda a sexta-feira no horário 

de 8:00 ao 12:00h e de 14:00 às 18:00h. 

• Laboratório Regional de Próteses Dentárias(LRPD) 

O município conta com um laboratório de próteses que fabrica em média de 20 a 

50 próteses mensais. 



• Unidade Mista de Saúde Lourival de Abreu Vasconcelos 

Funciona em prédio próprio, encontra-se conservado,encontra-se instalada a 

secretaria municipal de saúde e, sendo uma unidade mista atende internações 

hospitalares de casos de baixa complexidade, funciona em regime 24 horas, 

especialmente voltados para urgências e emergências. 

Sua estrutura conta com: 06 enfermarias (26 leitos), 01 centro cirúrgico, 01 

centro obstétrico; 01posto de enfermagem; uma sala de espera, uma recepção, quatro 

banheiros, um sala de pronto socorro, 01 sala de nebulização, 01 sala de 

acondicionamento de vacinas e soros de pacientes internos); 01 sala de coleta para 

exames laboratoriais; 01 farmácia para suprimento hospitalar; 01 sala de sistemas de 

informação em saúde;01 sala da vigilância sanitária; 01 sala da diretoria 

administrativa;01 sala de regulação; 01 repouso médico;01 repouso de enfermagem; 01 

lavanderia hospitalar. 

Zona Rural 

• Unidade de Saúde da Lagoa Grande 

A Unidade de Saúde encontra-se em bom estado de conservação, realiza 

atendimentos conforme programação da ESF Lagoa Grande que abrange todas as 

localidades rurais conforme pré-estabelecido a divisão territorial entre as ESFs. Conta 

com médico, enfermeiro, cirurgião dentista, auxiliar de enfermagem, Agentes 

Comunitários de Saúde e Técnico em Saúde Bucal. 

• Posto  de Saúde Japecanga 

• Posto de Saúde Palestina 

Estes dois postos de saúde acolhem a ESF Lagoa Grande,que programam os 

atendimentos nestas duas comunidades, nesses postos ficam auxiliares de enfermagem 

que realizam atividades básicas de cuidados com prescrição médica e de enfermagem 

como curativos de pequena complexidade, aferição de pressão arterial,medidas 

antropométricas e servem de apoio à ESF Lagoa Grande. 

Outros serviços públicos 



❖ Núcleo de Apoio ao Saúde da Família 

Os atendimentos deste programa são descentralizados de acordo com a 

necessidade de cada ESF. Os profissionais que atuam são 01 psicóloga, 01 assistente 

social, 01 nutricionista, 01 fisioterapeuta e 01médica veterinária. 

❖ Centro de Atenção Psicossocial-CAPS 

Funciona em prédio alugado, que se encontra em bom estado de conservação, 

atuam em regime de consórcio intermunicipal com os municípios de Alvorada do 

Gurguéia, Santa Luz e Palmeira do Piauí. Conta com atendimento médico psiquiátrico, 

psicológico, de enfermagem, assistência social. Com atendimentos programados pela 

equipe conforme necessidade de cada município consorciado. 

❖ Serviço de Atendimento Móvel de Urgência-SAMU 

Funciona em prédio alugado, que se encontra em bom estado de conservação, 

conta com equipe composta por técnicos em enfermagem, motorista socorrista, 

enfermeiro(coordenador), auxiliar de serviços gerais. 

❖ Programa Melhor em Casa 

O Melhor em Casa é um serviço indicado para pessoas que apresentam 

dificuldades temporárias ou definitivas de sair do espaço da casa para chegar até uma 

unidade de saúde, ou ainda para pessoas que estejam em situações nas quais a atenção 

domiciliar é a mais indicada para o seu tratamento. A atenção domiciliar visa a 

proporcionar ao paciente um cuidado mais próximo da rotina da família, evitando 

hospitalizações desnecessárias e diminuindo o risco de infecções, além de estar no 

aconchego do lar. No município a equipe é composta por médicos,enfermeiros, 

fisioterapeuta,nutricionista,psicólogo, assistente social e técnicos em enfermagem. 

Serviços de Saúde Privados  

 Esses serviços são fiscalizados pela vigilância sanitária. Conta com 03 

consultórios odontológicos, 01 consultório médico oftalmológico,01consultório médico 

ginecologista e 01 laboratório de coleta de material para análises clínicas. 



5.2 Produção de serviços 

Atenção Básica 

 O município conta com 05 equipes da Estratégia Saúde da Família compostas 

por médicos, enfermeiros, técnicos em enfermagem, 25 Agentes Comunitários de 

Saúde, 05 equipes de Saúde Bucal, composta por cirurgiões dentistas e Técnico em 

Higiene Dental. 

 A média de atendimentos mensais por equipe é de: 

- Consulta médica: 800/mês 

-Consulta de enfermagem: 500/mês 

-Atendimentos odontológicos: 400/mês 

-Atendimento de outros profissionais de nível superior: 95/mês 

-Visitas domiciliares médicas; 114/mês 

-Visitas domiciliares enfermagem: 

-Visitas domiciliares profissionais de nível médio: 

- Visitas domiciliares dos ACS: média de 2693/mês 

-Palestras ou reuniões educativas: 10/mês 

Atendimentos na Unidade Mista 

Atendimentos na Unidade Mista Lourival de Abreu Vasconcelos no Ano de 2017 

Procedimentos  Total 

Atendimentos na emergência  5.543 

Pequenos procedimentos  3.545 

Autorizações de Internações 

Hospitalares 

 1.238 

Eletrocardiograma  219 

Ultrassonografia  253 

Exames Laboratoriais  1.433 

Transferências para Bom 

Jesus/Floriano/Teresina 

 544 

Consultas encaminhadas das Unidades 

Básicas de Saúde 

 1.146 

TOTAL  13.921 

 



6. Recursos Financeiros 

 A Prefeitura Municipal de Cristino Castro-PI destina 15% do Fundo de 

Participação do Município (FPM) para as ações de saúde. 

Outras fontes de financiamento 

• Atenção básica.  

Componentes:  

-Piso da Atenção Básica Fixo (PAB fixo) que consiste em recursos financeiros 

destinados a investimentos de procedimentos e ações de assistência.  

-Piso da Atenção Básica Variável (PAB variável):  

❖ Programa de Agentes Comunitários de Saúde: consiste em recursos financeiros 

destinados a estimular o cuidado em saúde através dos Agentes Comunitários de Saúde, 

que realizam ações centradas na prevenção de doenças e agravos à saúde e promoção de 

saúde. O município conta com 25 ACS distribuídos em zona rural e urbana, 

representando cobertura de 100% da população. 

 

❖ Estratégia Saúde da Família: o financiamento deste programa visa estimular a 

organização da Atenção Básica por meio da implantação de equipes de saúde que em 

suas práticas enfatizam ações de prevenção de doenças e agravos e de promoção de 

saúde, atendendo à população de forma programática e de educação em saúde. Conta 

com 05 equipes que promovem cobertura de 100% da população. 

 

❖ Programa de Saúde Bucal: o financiamento deste programa visa ofertar através 

da ação conjunta com a Estratégia Saúde da Família e realiza atendimento ambulatorial 

com prevenção de agravos bucais, restauração dentária e exodontia. O município conta 

com 05 equipes que promovem cobertura de 100% da população. 

 



❖ Núcleo de Apoio ao Saúde da Família- NASF: o financiamento  a este programa 

enfatiza o apoio às equipes da ESF onde profissionais de nível superior oferecem 

suporte às equipes ampliando a rede de serviços ofertados. Atualmente conta com 05 

profissionais: 01 psicóloga, 01 assistente social, 01 fonoaudióloga, 01 fisioterapeuta e 

01 médica veterinária. 

 

❖ Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade – PMAQ: objetiva induzir a 

ampliação do acesso e a melhoria da qualidade de serviços da Atenção Básica, com 

garantia de padrão de qualidade de maneira a permitir maior transparência e efetividade 

de ações. O município aderiu ao programa em 2014 e obteve certificação da avaliação 

externa conforme expresso: 

 

Nome da Equipe Tipo de Equipe Classificação 

PS Lagoa Grande Saúde Bucal Mediano ou abaixo da 

média 

Centro Municipal de Saúde 

Bom Jesus da Lapa 

Saúde Bucal Insatisfatório 

Centro Municipal de Saúde 

Bela Vista 

Saúde Bucal Acima da Média 

Centro Municipal de Saúde 

do Mutirão 

Saúde Bucal Acima da Média 

Centro Municipal de Saúde 

Bela Vista  

NASF Acima da média 

Centro Municipal de Saúde 

Bom Jesus da Lapa 

Atenção Básica Muito acima da média 

PS Lagoa Grande Atenção Básica Acima da média 

Centro Municipal de Saúde 

do Mutirão 

Atenção Básica Acima da média 

Centro Municipal de Saúde 

Bela Vista 

Atenção Básica Acima da média 

 



❖ Laboratório Regional de Prótese Dentária(LRPD): o Ministério passou a 

financiar desde 2005,mas o município se credenciou em 2013 passando a ofertar 

próteses dentárias de acordo com a demanda da população. 

Programa Melhor em Casa: este programa é um avanço na qualificação e 

humanização do cuidado a pacientes que demandam longos períodos de internação 

hospitalar. Com o programa, pacientes com doenças crônicas receberão cuidados 

especializados fornecidas por equipe multidisciplinar composta por médicos, 

enfermeiros, técnicos em enfermagem e fisioterapeuta. Dentre os benefícios do 

programa podemos citar: assistência individualizada e personalizada garantindo maior 

qualidade de vida ao paciente; maior envolvimento da família com o cuidado ao 

paciente; melhor resposta terapêutica reduzindo o tempo de internação; redução de 

riscos a infecções hospitalares. O município implantou o programa em 2017 em 

consórcio com os municípios de Alvorada do Gurguéia, Santa Luz e Palmeira do Piauí. 

No município a equipe é composta por médicos,enfermeiros, 

fisioterapeuta,nutricionista,psicólogo, assistente social e técnicos em enfermagem. 

 

❖ Academia da Saúde: este programa foi lançado em 2011 pelo Ministério da 

Saúde como estratégia de promoção da saúde e produção de cuidado em saúde. 

Atualmente o programa da construção encontra-se bloqueado. 

 

❖ Centro de Apoio Psicossocial- CAPS: o financiamento deste programa visa o 

atendimento em Saúde Mental, atua em consórcio com os municípios de Alvorada do 

Gurguéia, Santa Luz e Palmeira do Piauí. 

 

❖ Requalifica UBS: O Requalifica UBS é uma das estratégias do Ministério da 

Saúde para a estruturação e o fortalecimento da Atenção Básica. Por meio do programa, 

o MS propõe uma estrutura física das unidades básicas de saúde - acolhedoras e dentro 

dos melhores padrões de qualidade - que facilite a mudança das práticas das equipes de 

Saúde.  Instituído em 2011, o programa tem como objetivo criar incentivo financeiro 



para a reforma, ampliação e construção de UBS, provendo condições adequadas para o 

trabalho em saúde, promovendo melhoria do acesso e da qualidade da atenção básica. 

Envolve também ações que visam à informatização dos serviços e a qualificação da 

atenção à saúde desenvolvida pelos profissionais da equipe.  

O município foi contemplado com as propostas: 02 obras de ampliação de UBS 

em 2012 (Posto de Saúde Palestina e Posto de Saúde Japecanga), ampliação e reforma 

da Unidade Básica de Saúde Mutirão, 02 Construções de UBS em 2013, que ainda estão 

em obras (UBS Bela Vista e UBS Bom Jesus da Lapa). 

❖ Assistência Farmacêutica. Financia a compra de medicamentos básicos que 

fazem parte da lista nacional de medicamentos. 

❖ Piso Fixo de Vigilância em Saúde-PFVS:destina-se ao financiamento de ações 

básicas de investigação epidemiológica,ambiental, imunização,vigilância sanitária, 

diagnóstico de risco, ações de controle, eliminação e erradicação de agravos ou danos à 

saúde individual e coletiva. 

• Atenção de Média e Alta Complexidade. 

❖ Serviço de Atendimento Móvel de Urgência-SAMU: que visa o primeiro 

atendimento à urgências e transferência de pacientes para atendimento médico 

hospitalar.   

• Gestão do SUS. Componentes: qualificação da gestão do SUS; implantação de ações e 

serviços de saúde. 

7. Princípios e Diretrizes Políticas do SUS e Compromisso de Governo do 

Município 

 As diretrizes de saúde deste município foram aprovadas e elaboradas por ampla 

discussão com os grupos durante a V Conferência Municipal de Saúde realizada em 

julho de 2015. 

 Após as palestras e debates nos grupos foi apresentado um relatório com as 

propostas aprovadas de acordo com os seguintes temas: 



Tema: Direito à saúde, garantia de acesso e atenção de qualidade 

Propostas: 

- Realização de campanhas de sensibilização para divulgar os direitos e deveres dos 

usuários e os serviços de saúde disponíveis; 

- Afixar cartazes informativos dos direitos e deveres dos usuários; 

-Fazer cumprir/aumentar a permanência do médico na unidade de saúde; 

-Divulgar as escalas de atendimento da equipe de saúde com informações detalhadas; 

- Implantação de um Centro de Testagem e Aconselhamento de DST/AIDS a nível de 

Território Chapadas das Mangabeiras; 

-Aumentar a oferta dos exames dos grupos prioritários básicos para hipertensão arterial 

e diabetes; 

- Implantar práticas complementares e integrativas como acupuntura e fitoterapia; 

-Aquisição de dois gabinetes odontológicos; 

-Melhorar a qualidade da humanização de todos os profissionais de saúde; 

- Expandir a rede de abastecimento de água no bairro Mutirão e zona rural(saneamento 

básico); 

-Garantir o abastecimento de água e adquirir banheiros para população; 

- Adquirir carro apropriado para coleta seletiva de lixo de toda a cidade através de 

parcerias; 

-Promover educação no trânsito e educação sexual nas escolas; 

-Intensificar as campanhas de promoção a saúde e detecção de doenças que mais 

acometem à população(câncer de mama, câncer de próstata, hipertensão e diabetes, etc.) 

-Promover campanhas para descarte adequado do lixo; 



-Instituir multas para indivíduos que jogarem lixos nas vias públicas, queimadas e 

terrenos baldios; 

-Implantar no cronograma das equipes palestras e oficinas de prevenção às drogas, 

saúde mental e temática de interesse da população; 

-Estruturar espaços públicos para os eventos da saúde; 

- Aumentar as visitas pelas equipes de saúde na zona rural; 

- Parceria da Secretaria Municipal de Saúde com a Cdrogas- enfrentamento das drogas; 

- Criação de ouvidoria da saúde. 

Tema: Participação e controle social 

Propostas; 

- Criar espaço exclusivo para todos os conselhos existentes no município de Cristino 

Castro; 

-Sensibilizar a população quanto a presença nas reuniões,como também de serem 

membros dos conselhos e buscar parcerias para capacitações; 

-Comprometimento das instituições da sociedade civil organizada com as escolhas dos 

membros; 

- Propor ao setor de contabilidade que agilizem os balancetes para avaliação dos 

conselheiros em tempo suficiente para apreciação; 

- Promover encontro intersetorial entre conselheiros do município semestralmente; 

-Divulgar nos meios de comunicação (jornais, rádios, carro de som, banners) quem são 

os conselheiros do município e suas respectivas funções e as datas em que serão 

realizadas as reuniões. 

-Mobilizar os conselheiros do município a buscarem parcerias para a solução de 

problemas  relacionados ao abastecimento de água e redes de esgoto. 



Tema: Valorização do trabalho e da educação em saúde 

Propostas: 

-Aquisição de um local adequado para reuniões da Atenção Básica de Saúde; 

-Enfatizar e implementar a Política Nacional de Humanização; 

- Campanha de educação no trânsito; 

-Garantir a presença de todos os profissionais de saúde no Programa Saúde na Escola; 

-Aquisição da sede própria do SAMU; 

-Ampliar o acesso da população quanto aos seus direitos e deveres dos usuários nos 

serviços de saúde; 

-Promover campanha sobre a utilização consciente e responsável da água; 

-Intensificar o atendimento a portadores de doenças crônicas incluindo assistência 

multidisciplinar; 

-Realizar campanha de prevenção de gravidez, DSTs e drogas na adolescência; 

-Usar um instrumento que possa avaliar o nível de satisfação dos usuários do serviço de 

saúde do município a cada semestre; 

-Fazer um mapeamento das áreas de risco de saúde; 

-Dar sustentabilidade e garantia de atendimentos da população da zona rural conforme 

cadastro da clientela; 

-Garantir aos profissionais de saúde acesso aos serviços de promoção, prevenção, 

tratamento e recuperação dos agravos à saúde,com implementação de atividades 

voltadas aos trabalhadores; 

-Assegurar o ambiente de trabalho saudáveis e promotores de bem-estar dos usuários, 

dos trabalhadores e das trabalhadoras e dos estudantes; 



- Garantir e conscientizar os profissionais de saúde sobre a importância do uso de 

equipamentos de proteção individual e coletiva (EPIs e EPCs). 

7. Princípios e Diretrizes Políticas do SUS e Compromisso de Governo do 

Município 

As diretrizes de saúde deste município foram aprovadas e elaboradas por ampla 

discussão com os grupos durante a V Conferência Municipal de Saúde realizada em 

julho de 2015. 

 Após as palestras e debates nos grupos foi apresentado um relatório com as 

propostas aprovadas de acordo com os seguintes temas: 

Tema: Direito à saúde, garantia de acesso e atenção de qualidade 

Propostas: 

- Realização de campanhas de sensibilização para divulgar os direitos e deveres dos 

usuários e os serviços de saúde disponíveis; 

- Afixar cartazes informativos dos direitos e deveres dos usuários; 

-Fazer cumprir/aumentar a permanência do médico na unidade de saúde; 

-Divulgar as escalas de atendimento da equipe de saúde com informações detalhadas; 

- Implantação de um Centro de Testagem e Aconselhamento de DST/AIDS a nível de 

Território Chapadas das Mangabeiras; 

-Aumentar a oferta dos exames dos grupos prioritários básicos para hipertensão arterial 

e diabetes; 

- Implantar práticas complementares e integrativas como acupuntura e fitoterapia; 

-Aquisição de dois gabinetes odontológicos; 

-Melhorar a qualidade da humanização de todos os profissionais de saúde; 



- Expandir a rede de abastecimento de água no bairro Mutirão e zona rural(saneamento 

básico); 

-Garantir o abastecimento de água e adquirir banheiros para população; 

- Adquirir carro apropriado para coleta seletiva de lixo de toda a cidade através de 

parcerias; 

-Promover educação no trânsito e educação sexual nas escolas; 

-Intensificar as campanhas de promoção a saúde e detecção de doenças que mais 

acometem à população(câncer de mama, câncer de próstata, hipertensão e diabetes, etc.) 

-Promover campanhas para descarte adequado do lixo; 

-Instituir multas para indivíduos que jogarem lixos nas vias públicas, queimadas e 

terrenos baldios; 

-Implantar no cronograma das equipes palestras e oficinas de prevenção às drogas, 

saúde mental e temática de interesse da população; 

-Estruturar espaços públicos para os eventos da saúde; 

- Aumentar as visitas pelas equipes de saúde na zona rural; 

- Parceria da Secretaria Municipal de Saúde com a Cdrogas- enfrentamento das drogas; 

- Criação de ouvidoria da saúde. 

Tema: Participação e controle social 

Propostas; 

- Criar espaço exclusivo para todos os conselhos existentes no município de Cristino 

Castro; 

-Sensibilizar a população quanto a presença nas reuniões,como também de serem 

membros dos conselhos e buscar parcerias para capacitações; 



-Comprometimento das instituições da sociedade civil organizada com as escolhas dos 

membros; 

- Propor ao setor de contabilidade que agilizem os balancetes para avaliação dos 

conselheiros em tempo suficiente para apreciação; 

- Promover encontro intersetorial entre conselheiros do município semestralmente; 

-Divulgar nos meios de comunicação (jornais, rádios, carro de som, banners) quem são 

os conselheiros do município e suas respectivas funções e as datas em que serão 

realizadas as reuniões. 

-Mobilizar os conselheiros do município a buscarem parcerias para a solução de 

problemas  relacionados ao abastecimento de água e redes de esgoto. 

Tema: Valorização do trabalho e da educação em saúde 

Propostas: 

-Aquisição de um local adequado para reuniões da Atenção Básica de Saúde; 

-Enfatizar e implementar a Política Nacional de Humanização; 

- Campanha de educação no trânsito; 

-Garantir a presença de todos os profissionais de saúde no Programa Saúde na Escola; 

-Aquisição da sede própria do SAMU; 

-Ampliar o acesso da população quanto aos seus direitos e deveres dos usuários nos 

serviços de saúde; 

-Promover campanha sobre a utilização consciente e responsável da água; 

-Intensificar o atendimento a portadores de doenças crônicas incluindo assistência 

multidisciplinar; 

-Realizar campanha de prevenção de gravidez, DSTs e drogas na adolescência; 



-Usar um instrumento que possa avaliar o nível de satisfação dos usuários do serviço de 

saúde do município a cada semestre; 

-Fazer um mapeamento das áreas de risco de saúde; 

-Dar sustentabilidade e garantia de atendimentos da população da zona rural conforme 

cadastro da clientela; 

-Garantir aos profissionais de saúde acesso aos serviços de promoção, prevenção, 

tratamento e recuperação dos agravos à saúde,com implementação de atividades 

voltadas aos trabalhadores; 

-Assegurar o ambiente de trabalho saudáveis e promotores de bem-estar dos usuários, 

dos trabalhadores e das trabalhadoras e dos estudantes; 

- Garantir e conscientizar os profissionais de saúde sobre a importância do uso de 

equipamentos de proteção individual ecoletiva (EPIs e EPCs). 

Quadro de metas e recursos  

Formação Prazo Recursos Humanos Recursos Materiais 

Reforma do 

hospital 

Médio prazo - à definir 

Construção de 

centro odontológico 

Longo prazo - à definir 

Construção de 

Postos de Saúde 

(zona urbana) 

Médio prazo - à definir 

Construção de 

aterro sanitário 

Longo prazo - à definir 

Sala de Raio X no 

hospital 

Longo prazo 01 técnico em 

radiologia; 

01 médico 

radiologista 

Aquisição de 

aparelho moderno e 

construção de sala 



Núcleo do 

Telessaúde 

Médio prazo - Computadores 

Equipamentos de 

áudio e vídeo 

Internet banda larga 

de qualidade  

 

Criação de núcleo 

de Educação 

Permanente  

Médio Prazo Profissionais da 

Atenção Básica e 

outros contratados 

pela SMS  

Espaço físico 

Materiais impressos 

Mobília 

Materiais de 

papelaria 

 

Objetivo 01. 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 básica e especializada, 

ambulatorial e hospitalar.  

 

O Sistema Único de Saúde (SUS) ordena o cuidado com a saúde em níveis de 

atenção básica, média e alta complexidade. Essa estruturação visa à melhor 

programação e planejamento das ações e dos serviços do sistema de saúde. Neste 

sentido, no segmento da atenção básica, as ações são desenvolvidas com alto grau de 

descentralização e capilaridade, próxima da vida das pessoas e caracteriza‐se pela 

promoção e proteção da saúde, prevenção de agravos, diagnóstico oportuno, tratamento, 

reabilitação e a manutenção da saúde. Na atenção básica, as Unidades Básicas que dão 

suporte a essa linha devem ser o contato preferencial dos usuários, a principal porta de 

entrada e centro de comunicação da Rede de Atenção à Saúde. 

 

 



Objetivo 01 ‐ Quadro de Metas 

Metas Prioridades Estratégias 

Capacitar 100% das 

equipes da ESF para 

detecção precoce de 

hanseníase 

Garantir a capacitação dos 

profissionais da Atenção 

Básica para detecção 

precoce de casos de 

hanseníase e 

acompanhamento 

adequado dos casos 

- Promover a capacitação 

juntamente com a equipe 

estadual. 

Ampliar o número de 

consultas médicas de  

enfermagem  

Garantir o percentual 

mínimo de 01 consulta por 

habitante 

- Ampliar o acesso ao 

atendimento médico e de 

enfermagem. 

Agilizar o resultado dos 

exames de citologia 

Reduzir o tempo de espera 

dos resultados de citologia 

- Contactar o laboratório 

responsável pela análise 

das lâminas de citologia 

para redução do tempo de 

espera do resultado. 

Ampliar as ações de saúde 

da mulher 

- Implantar Centro de 

cuidados à Saúde da 

Mulher; 

- Ofertar teste de Schiller 

para todas as mulheres que 

realizam exame de 

citologia; 

- Promover cuidado à 

saúde das mulheres 

profissionais do sexo 

-Dispor de espaço físico e 

materiais necessários para 

os cuidados em saúde da 

mulher; 

Capacitar os enfermeiros 

para realização do teste e 

prover os materiais 

necessários; 

- Sensibilizar os 

profissionais da Atenção 

Básica para o cuidado a 

essa população. 

Acompanhar na Atenção 

Básica pelo menos 75% de 

famílias beneficiárias do 

Programa Bolsa Família 

Ampliar os atendimentos 

aos participantes do 

Programa Bolsa Família 

- Realizar chamamento 

para acompanhamento. 



com as 

condicionalidades de saúde 

- Ampliar o número de 

escolares atendidos pelo 

Programa Saúde na Escola; 

 

Colocar em funcionamento 

o programa em todas as 

escolas  

- Instituir programação 

mensal e anual de 

atividades das UBS para 

atendem ao PSE. 

- Custear a conectividade 

de banda larga das 

Unidades Básicas de 

Saúde; 

 

Colocar em funcionamento 

o e-SUS nas UBS 

Alocar recursos para 

custeio; 

- Garantir o uso de 

prontuário eletrônico nas 

UBS; 

 

 

Colocar em funcionamento 

o e-SUS nas UBS 

Alocar recursos para 

custeio; 

Concluir a construção das 

UBS do Programa de 

Requalificação de UBS – 

Requalifica UBS. 

Finalizar a construção das 

UBS em andamento 

-Cobrar da empresa que 

venceu a licitação a 

conclusão das obras 

 

Realizar campanhas de 

cores: março lilás, agosto 

dourado setembro amarelo, 

outubro rosa, novembro 

azul 

Realizar campanhas 

educativas e de 

sensibilização para o 

cuidado em saúde 

- Mobilizar as equipes para 

realização das campanhas, 

realização de eventos para 

a população 

Reduzir as internações 

sensíveis à atenção básica 

Ampliar as ações de 

promoção de saúde e 

ensinar o autocuidado à 

pacientes hipertensos e 

diabéticos 

- Realizar oficinas de 

capacitação com os grupos 

para autocuidado. 

Aumentar o percentual de 

escovações dentais 

supervisionadas 

Realizar campanhas de 

escovação nas escolas  

- Adquirir kits de 

escovação. 



Ampliar o número de 

mulheres que realizam 

mamografia 

Prover transporte sanitário 

para as mulheres 

realizarem mamografia 

 

Apoiar os profissionais 

médico e demais que 

atuam na atenção básica 

para diagnóstico correto e 

em tempo oportuno 

Implantar sistema de 

telemedicina para suporte 

dos profissionais  

Computadores 

Equipamentos de áudio e 

vídeo 

Internet banda larga de 

qualidade  

 

 

 

Objetivo 02. Aprimorar e implantar as Redes de Atenção à Saúde nas regiões de 

saúde, com ênfase na articulação da Rede de Urgência e Emergência, Rede 

Cegonha, Rede de Atenção Psicossocial, Rede de Cuidados à Pessoa com 

Deficiência, e da Rede de Atenção à Saúde das Pessoas com Doenças Crônicas. 

 

O aprimoramento e articulação das Redes de Atenção a Saúde (RAS) constitui‐

se em importante objetivo estratégico no aprimoramento do Sistema Único de Saúde. 

As Redes Temáticas consideradas prioritárias foram: Rede de Urgência e Emergência 

(RUE); Rede Cegonha; Rede de Atenção Psicossocial, incluindo o cuidado das pessoas 

em uso abusivo de álcool e outras drogas; Rede de Cuidados à Pessoa com Deficiência e 

Rede de Atenção à Saúde das Pessoas com Doenças Crônicas. Neste Plano, dar‐se‐á 

prioridade articulação entre essas redes em seus diferentes estágios de constituição. 

A definição destas Redes partiu do diagnóstico da situação epidemiológica de 

populações específicas, dos problemas relacionados ao cuidado materno infantil, aos 

transtornos mentais e uso abusivo de álcool e outras drogas, ao cuidado às Pessoas com 

Deficiências, com doenças crônicas, e dos graves problemas de atenção às urgências e 

emergências e atenção hospitalar em todo o país. 

 

Objetivo 2. Quadro de metas 

 



Metas Prioridades Estratégias 

Construção do Centro de 

Atenção Psicossocial 

Alocar recursos  Utilizar as Emendas 

parlamentares destinadas à 

saúde. 

Centro Especializado em 

Reabilitação em 

Fisioterapias 

Garantir os insumos e 

equipamentos para oferta 

do serviço de fisioterapia 

Utilizar as Emendas 

parlamentares destinadas à 

saúde. 

Capacitar os profissionais 

da Atenção Básica para o 

cuidado em saúde de 

usuários de drogas e álcool. 

 

Realizar busca ativa e 

acompanhamento dos 

casos dos usuários de 

álcool e outras drogas pelas 

equipes da ESF/ 

NASF/CAPS 

Capacitar os profissionais 

para atuarem com o grupo. 

Ampliar o atendimento a 

usuários de álcool e outras 

drogas  

Promover estratégias de 

acolhimento e captação  

Capacitar os 

profissionais para atuarem 

com o grupo. 

Fortalecer a rede de 

cuidados às crianças e 

adolescentes 

Capacitar às equipes de 

saúde da família e 

Conselho tutelar para 

atuarem nas ações de 

acompanhamento e 

prevenção de casos de 

abuso/violência  

Promover capacitação  

Promover cuidado à saúde 

das mulheres profissionais 

do sexo 

- Sensibilizar os 

profissionais da Atenção 

Básica para o cuidado a 

essa população; 

- Colocar as ações 

destinada a essa população 

em cronograma e instituir 

reuniões com essas 

mulheres para escuta 

qualificada par verificação 

Promover capacitação 

através do núcleo de  

educação permanente 



da demanda das mesmas 

 

Objetivo 03. Promover o cuidado integral às pessoas nos ciclos de vida (criança, 

adolescente, jovem, adulto e idoso), considerando as questões de gênero, orientação 

sexual, raça/etnia, situações de vulnerabilidade, as especificidades e a diversidade 

na atenção básica, nas redes temáticas e nas redes de atenção à saúde. 

 

As populações vulneráveis são grupos populacionais que se encontram em 

passíveis de exclusão em termos de direitos humanos e de cidadania. Na interface com 

os ciclos de vida e questões de gênero há uma gama de processos de exclusão e 

dificuldades de acesso que exigem, para sua superação, políticas específicas que 

contribuam para garantia de acesso integral à saúde. 

 

Metas Prioridades Estratégias 

Capacitar e sensibilizar as 

equipes de saúde no 

atendimento a 

adolescentes 

Instituir obrigatoriedade de 

todas as equipes da ESF 

atuarem no Programa 

Saúde na Escola  

Mobilizar as equipes para o 

atendimento a adolescentes 

Apoiar o acesso ao serviço 

de referência para atenção 

integral às pessoas em 

situação de violência 

sexual em hospitais de 

referência do SUS, para a 

realização do registro de 

informações e da coleta de 

vestígios. 

Garantir o acesso ao 

Hospital Regional 

Disponibilização de 

transporte sanitário para as 

vítimas 

Aderir à Estratégia de 

fortificação da alimentação 

infantil com 

micronutrientes em pó – 

NutriSUS, nas creches 

participantes do Programa 

Aderir ao NUTRISUS Cadastrar as creches no 

programa 



Saúde na Escola. 

Promover cuidado à saúde 

das mulheres profissionais 

do sexo 

- Propor horário alternativo 

para o atendimento; 

- Atuar em parceria com o 

CRAS/NASF/ESF para 

capacitação dessas 

mulheres 

 

Sensibilizar os 

profissionais das equipes e 

propor parceria com os 

demais órgãos. 

Redução de acidentes de 

trânsito 

- Realização de oficinas 

através do PSE nas escolas; 

- Campanhas de 

sensibilização envolvendo  

com mototaxistas e 

motoristas 

 

 

Propor ações conjuntas 

entre ESF/NASF/Polícia 

Rodoviária Federal. 

Redução no número de 

atendimentos com vacina 

anti-rábica 

Sensibilizar moradores a 

manterem seus cães presos 

e com vacinação em dia 

- Propor medidas punitivas 

através de encaminhamento 

de projeto de lei à câmara 

municipal; 

- Realizar campanha de 

sensibilização de donos a 

manterem seus animais 

presos e vacinados. 

Ampliar o número de 

vagas na Atenção 

Secundária através do 

sistema de regulação 

Aumentar o número de 

vagas em consultas 

especializadas 

principalmente: pediatria, 

ortopedia e neurologia. 

Solicitar via Comissão de 

Intergestores Tripartite e 

Bipartite a ampliação no 

número de vagas. 

-Capacitar as equipes de 

Atenção Básica e médicos 

quanto ao preenchimento 

adequado de informações 

na guia azul. 

 



 

Objetivo 04. Reduzir e prevenir riscos e agravos à saúde da população, 

considerando os determinantes sociais, por meio das ações de vigilância, promoção 

e proteção, com foco na prevenção de doenças crônicas não transmissíveis, 

acidentes e violências, no controle das doenças transmissíveis e na promoção do 

envelhecimento saudável. 

 

Este objetivo trata do controle dos determinantes, riscos e danos à saúde de 

populações que vivem em determinados territórios, fornecendo elementos para a 

integralidade da atenção. As ações específicas de vigilância (epidemiológica, em saúde 

ambiental, e da saúde do trabalhador) compreendem a proteção, prevenção e controle 

das doenças e agravos à saúde, bem como a promoção da saúde. 

 

Metas Prioridades Estratégias 

Notificar e acompanhar 

todos os casos de violência 

contra crianças e 

adolescentes 

- Ampliar a notificação de 

casos de violência; 

- Acompanhar e promover 

cuidado às vítimas de 

violência. 

Capacitar todos os 

profissionais para tornar o 

sistema de notificação de 

agravos mais efetivo; 

- Capacitar as equipes para 

escuta qualificada e 

promoção do cuidado à 

saúde às vítimas de 

violência. 

Aumentar para, no mínimo, 

85% a proporção de cura de 

casos novos de 

tuberculose pulmonar 

diagnosticados. 

Aumentar o percentual de 

cura da doença 

 

Realizar campanhas 

educativas para divulgação 

da doença e busca ativa de 

pacientes  

Aumentar para 95% a 

proporção de examinados 

entre os contatos 

intradomiciliares 

registrados dos casos novos 

Aumentar a proporção de 

contatos examinados; 

 

Reduzir os índices de 

hanseníase  

Realizar busca ativa de 

casos na comunidade; 

Divulgar informações 

sobre a doença. 

Capacitar as equipes para o 



de hanseníase 

diagnosticados nos anos das 

coortes. 

atendimento de casos e 

busca ativa. 

Aumentar a proporção de 

cura nas coortes de casos 

novos de hanseníase 

Realizar busca ativa de 

pacientes com PQT em 

atraso 

Mobilizar as equipes da 

ESF 

Aumentar para, no mínimo, 

80% a proporção de 

testagem para HIV entre 

casos novos de tuberculose. 

Alocar recursos para a 

realização da testagem 

pelos pacientes 

Disponibilizar recursos 

para realização do exame 

pelos pacientes. 

Aumentar a taxa de 

detecção de sífilis e 

hepatites virais 

Alocar recursos e insumos 

para ampliar a testagem da 

população 

Disponibilizar recursos 

para realização do exame 

pelos pacientes. 

Reduzir a prevalência de 

uso do tabaco para 9,6%. 

Implantar o programa anti 

tabagismo no CAPS 

Solicitar à Secretaria 

Estadual de Saúde os 

insumos necessários ao 

funcionamento contínuo do 

programa 

 

Efetivar as ações do Núcleo 

de Apoio à Saúde da 

Família 

 

Aproximar as equipes do 

NASF e ESF para a 

programação das ações e 

efetivação de cuidados 

Promover reuniões 

conjuntas entre ESF e 

NASF para ajuste de ações 

Programa Academia da 

Saúde. 

Desbloquear a construção 

da Academia da Saúde 

 

Solicitar aos órgãos 

competentes o de 

desbloqueio de recursos do 

programa 

Implantação das Práticas 

Integrativas e 

Complementares (PICs) 

 

- Implantar acupuntura 

para atendimento a grupos 

atendidos na ESF/NASF e 

CAPS; 

- Contratar profissional 

acupunturista; 

 

- Capacitar médicos e 



- Implantar hortas 

comunitárias de plantas 

medicinais nas UBS. 

 

enfermeiros para a 

prescrição de fitoterápicos. 

Ampliar a cobertura da 

população e redivisão de 

áreas de acordo com as 

especificidades de cada 

microárea  

Alocar 02 Agentes 

Comunitários de Saúde 

para ampliação e 

readequação de território e 

microáreas 

Enviar solicitação ao 

Conselho Municipal de 

Saúde, SESAPI e 

Ministério da Saúde. 

Implantar o serviço de 

gerente de UBS  

Pleitear junto ao Ministério 

da Saúde 03 Gerentes de 

UBS  

Enviar solicitação ao 

Conselho Municipal de 

Saúde, SESAPI e 

Ministério da Saúde. 

Executar ações de apoio ao 

controle da qualidade da 

água para consumo 

humano 

Prover insumos para visa 

municipal realizar a coleta 

e envio de amostras para 

análise 

Utilizar os recursos do 

PVPS para garantia da 

coleta e envio de amostras 

Aquisição de unidades 

Hidrossanitárias 

(banheiros). 

Solicitar junto aos órgãos 

competentes recursos para 

construção de banheiros 

nos domicílios que não 

têm. 

 

Enviar projeto de 

construção de banheiros 

para órgãos competentes 

 

Objetivo 07. Promover a produção e a disseminação do conhecimento científico e 

tecnológico, análises de situação de saúde, inovação em saúde e a expansão da 

produção nacional de tecnologias estratégicas para o SUS. 

 

As metas deste objetivo possibilitarão a geração de evidências e conhecimentos 

científicos para orientar as políticas públicas de saúde e a tomada de decisão por parte 

dos gestores, contribuindo para a sustentabilidade do SUS, o desenvolvimento do País, 

melhoria da qualidade de vida da população, e para o fortalecimento do papel do estado 

para o enfrentamento das 44iniqüidades no acesso da população a bens e serviços em 

saúde e garantia da cidadania plena. 



 

Metas Prioridades Estratégias 

Fomentar pesquisas 

científicas, tecnológicas e a 

inovação voltadas para a 

melhoria das condições de 

saúde da população e o 

aprimoramento dos 

mecanismos e ferramentas 

de gestão, regulação e 

atenção à saúde no âmbito 

do SUS. 

- Incentivar a participação 

dos profissionais da 

Atenção Básica e da rede 

de serviços oferecidos a 

participarem de 

congressos, reuniões 

científicas e à produção de 

artigos e outras publicações 

de interesse da saúde; 

- Capacitar os profissionais 

da Atenção Básica em 

Saúde da Mulher 

Prover recursos para 

capacitação permanente 

dos profissionais 

Ampliar o conhecimento 

dos profissionais de saúde 

sobre as temáticas de ações 

a serem ofertadas na 

Atenção Básica 

Incentivar as reuniões para 

discussão de casos; 

- Incentivar a participação 

em cursos de 

especialização e mestrados 

Dar apoio à participação  

 

 

Objetivo 10. Promover, para as necessidades do SUS, a formação, a educação 

permanente, a qualificação, a valorização dos trabalhadores, a desprecarização e a 

democratização das relações de trabalho. 

 

Metas Prioridades Estratégias 

Qualificar os profissionais 

de saúde e gestores em 

processos de educação, 

com foco na atenção 

básica, nas redes e 

programas prioritários. 

Incentivar a educação 

permanente para o trabalho 

em saúde 

Prover recursos e a 

liberação dos profissionais 

para capacitação 

Instituir a educação Realizar oficinas de Mobilizar os profissionais 



permanente para os 

profissionais de saúde 

educação permanente com 

os profissionais 

para participarem da 

educação permanente; 

- Dispor de recursos para 

as equipes realizarem as 

oficinas. 

Atualizar o plano de cargos 

e salários da saúde 

Atualização do plano de 

cargos e salários para 

valorização dos 

profissionais 

Enviar projeto ao 

legislativo para atualização 

do plano de cargos e 

salários. 

Ampliar o conhecimento 

dos profissionais de saúde 

sobre as temáticas de ações 

a serem ofertadas na 

Atenção Básica 

Incentivar as reuniões para 

discussão de casos; 

- Incentivar a participação 

em cursos de 

especialização e mestrados 

Dar apoio à participação  

 

 

Objetivo 11. Fortalecer as instâncias do controle social e os canais de interação 

com o usuário, com garantia de transparência e participação cidadã. 

 

Metas Prioridades Estratégias 

Capacitar os conselheiros 

de saúde 

Capacitação dos 

conselheiros 

Contactar o Conselho 

Estadual de Saúde para 

promover a capacitação 

dos conselheiros; 

-Liberar recursos aos 

conselheiros para 

participação dos 

conselheiros na 

capacitação. 

Instalar ouvidoria Implantar ouvidoria para 

atendimento a denúncias 

ou sugestões de usuários 

Instalar caixas de opinião 

em todas as unidades de 

saúde para que o usuário 

deixe suas críticas, 



denúncias ou sugestões; 

- Disponibilizar telefone e 

profissional capacitado 

para ouvidoria e apuração 

de denúncias.  

 



Controle e Avaliação 

  

Ao longo do triênio estaremos envolvendo e mobilizando os profissionais da 

área de saúde e os conselheiros para que possamos anualmente revisar e avaliar o Plano 

Municipal de Saúde para que juntos possamos oferecer aos usuários do sistema de saúde 

serviços organizados e estruturados, buscando a garantia dos princípios do SUS. 

 Buscaremos junto aos órgãos competentes apoio para que possamos realizar a 

promoção de saúde para redução das doenças e agravos à saúde em todas as etapas do 

ciclo vital, e com isso melhorar os indicadores de saúde da população, viabilizando o 

acesso a um serviço humanizado e contribuindo para melhoria da qualidade de vida da 

população. 
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