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APRESENTAÇÃO 

A Secretaria Municipal de Saúde apresenta o Plano Municipal de Saúde 2018-

2021. Este documento faz parte do planejamento em saúde, sendo uma função estratégica 

de gestão assegurada pela Constituição Federal de 1988 e regulamentada pela Portaria 

GM nº 2.135, de 25 de setembro de 2013 que estabelece as diretrizes para o processo de 

planejamento no âmbito do Sistema Único de Saúde. 

Para tanto, realizou-se análise situacional , com base em aspectos gerais do 

município, da realidade sanitária, dos recursos financeiros , da capacidade instalada, enfim 

de aspectos considerados estruturais. Estudou-se detalhadamente os principais problemas 

encontrados, fez-se a definição e descrição de diretrizes prioritárias, de ações e metas para 

seu enfrentamento, bem como dos recursos orçamentários, fonte de recursos, áreas 

responsáveis e possíveis parcerias. 

Na definição das ações prioritárias houve a preocupação em aliar as propostas às 

possibilidades reais de viabilização financeira para sua execução, buscando tornar este 

plano um instrumento exequível da gestão municipal do sistema de saúde. 

Está expresso neste instrumento o esforço em se alcançar a integralidade da 

atenção à saúde, com qualidade e acompanhamento sistemático dos indicadores e das 

metas pactuadas. Também reforça-se o interesse na va lorização do trabalho e dos 

profissionais e na humanização do cuidado e da gestão. 

Esperamos que este documento contribua para a consolidação da melhoria da 

qualidade do atenção, do cuidado em saúde e do fortalecimento do controle social no 

município. 

Katarina Mikaela Almeida de Araújo 

Secretária Municipal de Saúde 
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1 INTRODUÇÃO 

Planejar algo envolve estabelecer como o processo será feito e decidir as ações a 

serem executadas para alcançar os objetivos propostos. Quando trazemos esse conceito 

para a esfera do governo, verificamos que a ação política também precisa ser planejada, 

a fim de que o bem-estar da população seja alcançado, com a melhor utilização possíve l 

do dinheiro público. 

O planejamento é uma função estratégica de gestão assegurada pela Constituição 

Federal de 1988 e regulamentada pela Portaria GM nº 2.135, de 25 de setembro de 2013 

que estabelece as diretrizes para o processo de planejamento no âmbito do Sistema Único 

de Saúde. Desta forma, dentre os avanços que podem ser creditados ao Sistema Único de 

Saúde (SUS) há mais de duas décadas, está o crescente reconhecimento da importância 

do planejamento e seus instrumentos para a gestão da saúde pública. 

O Decreto 7.508/2011, que regulamentou a Lei 8080/1990, resgatou a necessidade 

de se estabelecer um movimento contínuo, a1ticulado, integrado e solidário do processo 

de planejamento em saúde, reunindo condições singulares com o fim de se praticar os 

princípios da universalidade, integralidade e equidade. Possibilitando que cada ente 

federado realize seu planejamento considerando as especificidades do território, as 

necessidades, a definição das diretrizes, objetivos, metas a serem alcançadas. bem como 

as programações de ações e serviços e a conformação de redes de atenção à saúde, 

contribuindo para a melhoria da qualidade do SUS local e impactando na condição de 

saúde da população. 

Dessa forma, o Plano Municipal de Saúde (PMS) é a base para o planejamento de 

todas as ações da gestão na área da saúde. Ele deve refletir as necessidades de saúde nos 

municípios e ser referência para os processos de planejamento e formulação de 

programações e projetos. O PMS é o instrumento básico que orienta a definição da 

Programação Anual das ações e serviços de saúde prestados, assim como da gestão do 

SUS, orientando a coordenação e a prática das ações relacionadas ao SUS no município. 

Em Co lônia do Gurguéia, o PMS vigência 2016-2021 vem corroborado pelas 

pactuações interfederativas e também pela validação das propostas da Plenária Municipal 

de Saúde de 2017, colocando em evidência todo o cenário da saúde no município e os 

desafios da atual gestão, que se mostra implicada em fazer valer os princípios do SUS na 

reorganização e avaliação dos serviços para melhoria da qualidade de vida dos munícipes. 
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2 ANÁLISE SITUACIONAL 

2.1 IDENTIFICAÇÃO DO MUNICÍPIO 

2.1.1 Histórico 

O município originou-se de um projeto colonizador implantado no dia 13 de maio 

de 1959 pelo agrônomo Agostinho Reis. Na implantação, o projeto era chamado de 

Núcleo Colonial do Gurguéia. 

Os administradores do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária 

INCRA, como Agostinho Reis, João Alfredo Gaze e Vida! Cortes, tiveram um papel 

importantíssimo no processo de desenvolvimento daquela municipalidade. O padre José 

de Anchieta também foi importante no desenvolvimento do projeto e na criação da cidade 

de Colônia do Gurguéia. 

Atendendo uma solicitação de Dom Avelar Brandão Vilela numa reunião dos 

bispos do Nordeste em Campina Grande na Paraíba, o Presidente Juscelino Kubitschek 

de Oliveira, através do Decreto 39.284, de 30 de maio de 1956, criou o Núcleo Colonial 

no Vale do Parnaíba. Porém, como a área escolhida para implantação do projeto não 

atendia os requisitos para tal, olharam para a Região Sul do Piauí, e no Yale do Gurguéia 

encontraram área adequadas para um projeto de tamanha envergadura. 

A escolha recaiu sobre essa área em função da fertilidade dos solos aluviais às 

margens do Rio Gurguéia e dos baixões de Lagoa Cercada. Após muitas tentativas de 

Dom Avelar Brandão Vilela, no dia 13 de maio de 1959, o agrônomo Agostinho Reis que 

aceitara ser o primeiro administrador do projeto, lançou no Vale do Gurguéia, na gleba 

Piripiri , a pedra fundamental de instalação do projeto colonizador. Como parte da 

solenidade, o Padre José de Anchieta celebrou uma missa debaixo de um pé de pau d ' arco 

na presença de algumas autoridades e em torno de 46 ribeirinhos, moradores das 

cercanias. 

Com relação a sua formação administrativa, foi elevado à categoria de município 

e distrito com a denominação de Colônia do Gurguéia, pela Lei Estadual n. 0 4.477. de 29-

04-1992, desmembrado de Eliseu Martins. Sede no atual distrito de Colônia do Gurguéia 

(ex-povoado de núcleo do Gurguéia). Constituído do distrito sede. Instalado em O 1-01-

1993. Em divisão territorial datada de 1997, o município é constituído do distrito 

sede. Assim permanecendo em divisão territorial datada de 2007. 

1 

1 
1 
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Fonte: Co lônia do Gurguéia (PI). Prefeitura. 2012. Dispo nível cm: http://www.coloniadogurgueia.pi.gov.br. 
Acesso em: jan. 2012. 

2.1.2 Localização demográfica 

De acordo com o censo demográfico de 2016, realizado pe lo Inst ituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE), o município de Colônia do Gurguéia está localizado 

geograficamente na região sudoeste do Estado do Piauí, com área geográfica de 430,62 1 

km 2
, com densidade demográfica 14,02 hab/km 2, limita-se com os municípios de Manoe l 

Emídio, Alvorada do Gurguéia, Elizeu Martins. 

2.1.3 Perfil demográfico 

Considerando o censo de 2010 realizado pelo IBGE, a população geral de Colônia do 

Gurguéia é 6.036 habitantes, a população estimada no primeiro semestre de 2017 é de 

6.372 habitantes. 

Tabela 1: Dados demográficos de Colônia do Gurguéia-PI , Censo 21 O. 

POPULAÇÃO RESIDENTE 

Sexo 

MASCULINO 

FEMININO 

Situação domiciliar 

URBANA 

RURAL 

Média de moradores em domicílios particulares ocupados i 
i 

Fonte: IBG E, 2017. 

2.2 DETERMINANTES E CONDICIONANTES DE SAÚDE 

2.2.1 Aspectos sociais e econômicos 

2.2.1.1 Educação 

6.036 pessoas 

2. 963 pessoas 

3.073 pessoas 

4.850 pessoas 

1 . 1 86 pessoas 

3,54 moradores 

Em 20 15, os alunos matriculados no ensino fundamental foram 1.095 matrículas, 

dos anos inicias da rede pública da cidade tiveram nota média de 4.4 no IDEB. Para os 

alunos dos anos finais , essa nota foi de 3.3. Na comparação com cidades do mesmo 
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estado, a nota dos alunos dos anos iniciais colocava esta cidade na posição 72 de 224. 

Considerando a nota dos alunos dos anos finais, a posição passava a 154 de 224. A taxa 

de escolarização (para pessoas de 6 a 14 anos) foi de 98.8% em 201 O. Isso posicionava o 

município na posição 38 de 224 dentre as cidades do estado e na posição 834 de 5.570 

dentre as cidades do Brasil. 

Tabela 2: Ensino - matrículas, docentes e rede escolar (2015). 

ENSINO MATRÍCULA 
•-M -•-- ··- L ---·--··· _.J.,_,., ..... _ ... -··-

ENSINO PRÉ-ESCOLAR 206 matrículas 

Escola pública municipal 193 matrículas 

Escola pública estadual O matrículas 

Escola privada 13 matrículas 

ENSINO FUNDAMENTAL 1.095 matrículas 

Escola pública municipal 1.018 matrículas 

Escola pública estadual O matrículas 

Escola privada 77 matrículas 

ENSINO MÉDIO 330 matrículas 

Escola pública municipal O matrículas 

Escola pública estadual 330 matrículas 

Escola privada I O matrículas 

ENSINO DOCENTES 

ENSINO PRÉ-ESCOLAR 12 docentes 

Escola pública municipal 11 docentes 

Escola pública estadual O docentes 

Escola privada 1 docentes 

ENSINO FUNDAMENTAL 69 docentes 

Escola pública municipal 64 docentes 

Escola pública estadual O docentes 

Escola privada 5 docentes 

ENSINO MÉDIO 33 docentes 

Escola pública municipal O docentes 

Escola pública estadual 33 docentes 

Escola privada O docentes 

ENSINO ESCOLAS 

ENSINO PRÉ-ESCOLAR 5 escolas 

1 

1 

1 
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Escola pública municipal 4 escolas 

Escola pública estadual O escolas 

Escola privada 1 escolas 

ENSINO FUNDAMENTAL 7 escolas 

Escola pública municipal 6 escolas 

Escola pública estadual O escolas 

Escola privada 1 escolas 

ENSINO MÉDIO 2 escolas 

Escola pública municipal O escolas 

Escola pública estadual 2 escolas 

Escola privada O escolas 

Fonte: IBGE, 2017 

2.2.1.2 Trabalho e Rendimento 

Em 2015, o salário médio mensal no município de Colônia do Gurguéia era de 1.7 

salários mínimos. A proporção de pessoas ocupadas em relação à população total era de 

6.5%. Na comparação com os outros municípios do estado, ocupava a posição 111 de 

224. Já na comparação com cidades do país todo, ficava na posição 3 .666 de 5.570. 

Considerando domicílios com rendimentos mensais de até meio salário mínimo por 

pessoa, tinha 48.5% da população nessas condições, o que o colocava na posição 206 de 

224 dentre as cidades do estado e na posição 1.657 de 5.570 dentre as cidades do Brasi 1. 

Tabela 3: Cadastro de empresas no município de Colônia do Gurguéia. 

CADASTRO CENTRAL DE EMPRESAS (2015) 

Unidades locais 

Número de empresas atuantes 

Pessoal ocupado 

Pessoal ocupado assalariado 

Salário médio mensal 

Salários e outras remunerações 

Fonte: IBGE, 2017. 

2.2.1.3 Economia 

········· ----- - ---r10 ·~nidid;~ 

/ 69 unidades 

412 pessoas 

340 pessoas 

1,7 salário mínimo 

6.046,00 (x 1.000) R$ 

O Índice de Desenvolvimento Humano (IDHiv1) - Colônia do Gurguéia é 0,628, 

em 201 O, o que situa esse município na faixa de Desenvolvimento Humano Médio 

(IDHM entre 0,600 e 0,699). 
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Em 2014, tinha um PIB per capita de R$ 6.363 ,02. Na comparação com os demais 

municípios do estado, sua posição era de 96 de 224, na micro região em 7° de 9º. Já na 

comparação com cidades do Brasil todo, sua colocação era de 4.855 de 5.570. 

Em 2015, tinha 88.4% do seu orçamento proveniente de fontes externas, com PIB 

per capita de R$ 6.753,98. Em comparação às outras cidades do estado, estava na posição 

169 de 224 e, quando comparado a cidades do Brasil todo, ficava em 2.542 de 5.570. 

2.2.1.4 Condições de vida e ambiente 

No artigo 3º da Lei 8.080/90 consta que "A saúde tem como fatores determinantes 

e condicionantes, entre outros, a alimentação, a moradia, o saneamento básico, o meio 

ambiente, o trabalho, a renda, a educação, o transporte, o lazer e o acesso aos bens e 

serviços essenciais", portanto para se ter saúde é necessário entender que os determinantes 

soc iai s fazem parte da saúde e que os condicionantes propiciam o aparecimento de 

patologias. 

Tabela 4: Indicadores de Habitação do município de Colônia do Gurguéia. 

INDICADORES DE HABITAÇÃO 

População em domicilio com água encanada 

População em domicilio com energia elétrica 

População em domicilio com coleta de lixo 

Fonte: Atlas Desenvolvimento Humano Brasil. 

2.2.1.5 Território e Ambiente 

! 95,39 % 

! 97,68 % 
! 
152,99 % 

2010 

Colônia do Gurguéia apresenta 1.6% de dom icílios com esgotamento sanitário 

adequado, 78.4% de domicílios urbanos em vias públicas com arborização e 0% 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 181 de 224, na micro região em 6º de 9°, e outras cidades do Brasil, 

sua posição é 5.297 de 5.570. 
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3SAÚDE 

3.1 Perfil Epidemiológico 

A taxa de mortalidade infantil média na cidade é de 36.59 para 1.000 nasc idos 

vivos. As internações devido a diarreias são de 0.8 para cada 1.000 habitantes. Comparado 

com todos os municípios do estado, fica nas posições 24 de 224. Quando comparado a 

cidades do Brasil todo, essas posições são de 261 de 5570. 

O perfil epidemiológico da população no município de Colônia do Gurguéi a, vem 

experimentando uma série de mudanças, desde a implantação da Estratégia Saúde da 

Família e mais recentemente do Núcleo de Apoio a Saúde da Família-NASF. 

Percebe-se nitidamente que houve um avanço e uma melhoria significati va no 

índice de morbimortalidade infantil e na redução das hospitalizações por doenças 

evitáveis com medidas simples , como a vacinação dos idosos, crianças gestantes e 

adultos, Terapias de Reidratação Oral , Incentivo ao Aleitamento Materno e ao Pré-Nata l. 

A figura 1 demonstra a perspectiva de redução por grupo de causas, mesmo ainda 

sendo preocupante os óbitos relacionados a doenças do aparelho circulatório e o 

crescimento das mo1tes por causas externas. 

Figura 1: Número de óbitos por Grupo de Causas no município de Colônia do Gurguéia 

PI. 

16 

1 11 10 

Ano 

Parasitarias Neoplasias ■ Aparelho Circulatorio ■ Sintomas e Sinais ■ Causas 8dernas 

Fonte : SAGE (Dados trabalhados, pela área técnica, a partir do banco SIM - 29/06/2017) . 

As figuras 2 e 3 mostram a redução na taxa de detecção na população geral nos 

últimos três anos e o percentual de casos curados e contatos examinados, respectivamente: 
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• Taxa de detecção na população geral nos anos de: 2015 - 47,51 %, 2016 - 31 ,52% 

e 2017 -15,69%; 

• Percentual de casos curados: 2015 e 2016 - 100%; 2017 - 66,66% e Percentual de 

Contatos Examinados: 2015 - 71,42%, 2016 - 81 , 81 % e 2017 - 100%. 

Figura 2: Hanseníase por l 00.000 hab ./ ano, Colônia do Gurguéia-PI. 

Hanseníase - Taxa por 100.000 hab/ano · · · ··' · ~ '.· 
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Figura 3: Hanseníase - Percentual entre casos novos, Colônia do Gurguéia-PI. 
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Figura 4: Tuberculose - Taxas por 100.000 hab ./ano, Colôn ia do Gurguéia-PI. 
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A figura 4 expõe a taxa de incidência de TB e de TB bacilífera, diminuindo entre 

os anos de 2015 e 2016 (31 ,67% para 31 ,52% e 31,67% para 15,76%, respectivamente), 

chegando a zerar no ano de 2017; bem como retrata a taxa de mo1talidade também zerada. 

3.2 Estrutura dos Serviços de Saúde 

A rede básica dos serviços de saúde de Colônia do Gurguéia é composta de três 

Postos de Saúde, sendo um na sede do município e dois postos de saúde na zona rural , 

conta com atendimentos em clínica geral, através do Programa de Saúde da Família, sob 

a gerência da Secretaria Municipal de Saúde. 

Nos Postos são desenvolvidas atividades ambulatoriais, como: curativos, inj eções. 

retirada de pontos, verificação de pressão arterial e de temperatura, atendimento médico 

e odontológico, imunização, inalação, terapia de reidratação oral, etc. 

1 

1! 
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Tabela 5: Tipos de Estabelecimento de saúde e forma de gestão. 

IDO e r d G estão 
Tipo de Estabelecimento Total Municipal Estadual Dupla 

- --· - ·- . --·- .. ·-··· -·-···---- -- ·- ·---· ---- --· ---···· 
Central de Gestão em Saúde 1 1 o o 
Centro de Saúde/Unidade Básica 3 2 o 1 

Total 4 3 o l 

Fonte: CNES 

O atendimento à população na rede básica de saúde é feito através dos programas 

de ações básicas, conta com três equipes da Estratégia Saúde da Família composta de três 

médicos, três enfermeiras, 03 técnicas de enfermagem e 16 ACS. Conta também com 

três equipes de Saúde Bucal, tendo três dentistas e três auxiliares de consultório 

odontológico. 

3.2.1 Programas Desenvolvidos na Rede de Saúde do Município 

9 Estratégia de Saúde da Família (ESF) - 03 equipes 

o Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS) - 16 agentes 

o Estratégia de Saúde Bucal (ESB) - 03 equipes 

3.2.2 Rede de Saúde 

3.2.2.1 Atenção às Urgências 

A rede de urgência é composta pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgências 

(SAMU) - uma unidade básica - e pelas parcerias da Rede. 

3.2.2.2 Assistência Farmacêutica 

Existe na sede da Secretaria uma farmácia central ainda em fase de estruturação. 

mas que distribui os medicamentos para todas as UBS . O estoque de medicamento diz 

respeito àquele que consta no RENAME. 

3.2.2.3 Assistência Hospitalar 

Alguns serviços de média complexidade são ofertados em Floriano. território de 

referência, sendo que os acasos mais complexos (alta complexidade) são encaminhados 

para capital Teresina. 

1 ~-------------!!!!!!!!!!l!-----------_!!!!!!_!!!!!!!!!!!!l!!!! . ..J!!!!! ___ !!!!!!!_!!,!!!_!!!!!..!!!!!..!!!!!Li!!!!....!!!!!!L.!!!!!-!!!! _____ lj 
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3.3 Redes de Atenção à Saúde 
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As Redes de Atenção à Saúde (RAS) são arranjos organizativos de ações e 

serviços de saúde, de diferentes densidades tecnológicas que, integradas por meio àe 

sistemas de apoio técnico, logístico e de gestão, buscam garantir a integralidade do 

cuidado (Ministério da Saúde, 201 O - portaria nº 4.279, de 30/ 12/201 O). 

A implementação das RAS aponta para uma maior eficácia na produção de saúde, 

melhoria na eficiência da gestão do sistema de saúde no espaço regional, e contribui para 

o avanço do processo de efetivação do SUS. A transição entre o ideário de um sistema 

integrado de saúde conformado em redes e a sua concretização passam pela construção 

permanente nos territórios, que permita conhecer o real valor de uma proposta de 

inovação na organização e na gestão do sistema de saúde. 

Atualmente o município de Colônia do Gurguéia faz parte da Rede de Atenção 

Psicossocial em parceria com o Território do Yale dos rios Piauí e Itaueira. As demais 

redes ainda se encontram em conformação, fragilizadas tanto pelo modo ainda não 

integral de organização da atenção básica quanto pelo financiamento insuficiente. 

3.4 Fluxo de Acesso 

O município de Colônia do Gurguéia tem seu acesso ao serviço da atenção básica 

feito através de consultas agendadas nas próprias UBS. Os exames realizados no 

município são encaminhados para os serviços de saúde conveniados em Floriano, o que 

traduz a parceria, mas também os entraves das agendas, marcações e demais 

encaminhamentos. As demandas de média e alta complexidade são agendadas por meio 

do sistema de marcação de consulta para Teresina, o que também gera filas de espera, 

dificuldades de reagendamento, além do município não dispor de regulação de leitos. 

~----------------------!!:!•!!!!!•!!l··~• ..... !!!!!"'~-!!!'i!'•---!!!!!!!!!--!!1!!ft------\9!!'!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!.!!!!!!!!!!'!!!~ 
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4 RECURSO FlNANCEIRO 

A Constituição Federal de 1988 d~termina as fontes de receita para custear as 

despesas com ações e serviços públicos de saúde. De acordo com a legislação, o 

financiamento do Sistema Único de Saúde é responsabilidade da União, dos Estados e 

dos municípios. 

A Lei Complementar nº 141 , de 13 de janeiro de 2012, define os percentuais de 

investimento financeiro de cada um no SUS. Municípios e o Distrito Federal devem 

aplicar no mínimo 15% da arrecadação de imposto em ações e serviços públicos de saúde 

por ano. Já o Estado, 12%. Para o governo federal , o total aplicado deve corresponder ao 

valor comprometido no exercício financeiro antecedente, adicionado do percentual 

relativo à variação do Produto Interno Bruto (PIB) do ano anterior ao da lei orçamentária 

anual. A implantação da Lei Complementar resultou na redução da participação do 

governo federal e, na consequente. ·sobrecarga dos municípios, visto serem esses, os lócus 

dos usuários do SUS. 

Figura 5: Comparativo dos recursos repassados por ano (20 14-2017). 

q1 Cf.N:OO.OO 

BLATB • RS 1 055 611 ,90 

■ BLINV 

BLAFT 

li BLVIG 

■ OUTROS . 

BLATB ■ Slll'J\: • E.tAFT Ili $LV!G • úU fRCS BLMAC 

BLATS · RS 1 252.G39,78 

m BLINV RS 11.200,00 

■ BLAFT R$ 154.227,íB ■ BLAFT 

■ BLVIG RS 47.553 00 ■ BLVIG 

■ OUTROS R$ O 00 ■ OUTROS 

RS 655 00 0 00 

RS ·152 223 56 

RS G:' 489 49 

R~ 0,00 

1 

1 

BLM.t\C 

R$ 913.320,00 

RS 56.850 ,81 

RS 37 409,90 

R$ 0.00 

R$ 0,00 BLMAC RS 0.00 BLMAC R$ O Oú i 

1 

1 ______ !.tj 



mtiPUíllfiffilái 
BLATB . RS l.167.227,12 

■ BL!NV R$ 0,00 

· ■ BLAFT RS 38 .592.76 

, ■ BLVIG RS 51 .274.57 

■ OUTROS • RS 76.174,24 

■ BLMAC RS 2.443.14 

Fonte: FNS. 
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5 GESTÃO DO TRABALHO E DA EDUCAÇAO NA SAÚDE 

A Secretaria Municipal de Saúde de Colônia do Gurguéia, refletindo sobre o 

processo de trabalho na perspectiva da Educação Permanente e da Humanização em 

Saúde, coloca-se propositiva no desenvoivimento de ações, organizando-se para discutir 

e implementar junto aos trabalhadores de saúde espaços de diálogo e de construção 

co letiva, como organização do processo de trabalho na Atenção Básica, perspectiva de 

assessoria com vistas a implantação de Núcleo de Educação Permanente em saúde, 

participação em qualificações e treinamentos da própria secretaria e da Secretaria do 

Estado. 

Nesse movimento, ressalta-se a implicação da Gestão da e na Saúde do 

município, desafiando-se na formalização de ações que garantam o cumprimento das 

diretrizes e metas na saúde, bem como na estruturação e adequação dos instrumentos de 

planejamento à rea lidade local, endossada pela consolidação dos recursos humanos 

impresc indíveis para a realização dessas ações. 

Tabela 6: Recursos humanos nos serviços de saúde do município. 

PROFISSIONAIS 

Médico 
Enfermeira 
Dentista 

Nutricionista 
Psico logo 
Veterinário 

Assistente Social 
Educador Físico 
Técnico de Enfermagem 
Técnico de Consultório Dentário 

Zeladora 
Digitadora 
Recepcionista 
Motorista 
Agente Comunitário de Saúde 
Agentes de Endemias 

Vigilante 

Fonte: CNES 

5.1 Controle Social 

QUANTIDADE 

03 
03 
03 
OI 
01 

OI 

01 
Ol 

03 
03 
02 
02 
01 
03 
16 
03 
04 

A Lei 8142 de 1990 traz a partic ipação da comun:dade como uma expressão 

democrática da forma de controle socia l no SUS, poss ibilitando por meio das 

~ 
1 

1 

1: 
1 

1 

1 

i 
1 

1 
1 

1 
1 

1 

1 

1 
1 
1 

·1 

1 

1 

1 
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conferências e conselhos de saúde a definição, o acompanhamento e a fiscalização das 

políticas públicas de saúde. Desse modo, com base na última Conferência Municipal de 

Saúde, realizada no ano de 2015 , e na validação das propostas aprovadas na mesma em 

Plenária no ano de 2017, a gestão da saúde àe Colônia do Gurguéia mesmo imersa em 

desafios de articulação da rede, de financiamento e de execução de propostas, como a 

qualificação do Conselho (o qual se reúne uma vez por mês e em caráter extraord inário 

quando necessário), retoma compromissos e reforça o caráter democrático e participativo 

de suas ações. 

Quadro 1: Propostas validadas na Plenária Municipal de Saúde de Colônia do Gurguéi a. 

2017. 

Nº PROPOSTAS 

1 - Revisar e implementar a Le; Municipal que instit ui o Conselho Municipal 
de Saúde. 

2 - Fazer cadastro dos conselhos municipais atuantes ( do idoso, conse lho 
tutelar, de saúde, etc.) e mantê -lo atualizado; 

3 - Fazer calendário compartilhado de ações com os diversos programas do 
município (PSE, ESF, NASF, CRAS, entre outros); 

4 - Investir na educação continuada dos profissionais da saúde por meio de 
atualizações solicitadas junto ao Estado; 

5 - Instituir a educação permanente em saúde como parte integrante das ações 

da Secretaria Municipal de Saúde; 

6 - Formar comissão para discutir o Plano de Cargos Carreira e Salário (PCCS) 
dos servidores da saúde; 

7 - Criar o Plano de Cargos Carreira e Salár:o da saúde municipal: 

8 - Qualificar o Conselho ivlunicipal de Saúde para garantir eficácia em suas 
ações; 

9 - Implementar a regulação das e~pecia!idades a nível municipal ; 

10 - Problematizar nas reuniões do Consdho, da CIR o sistema de atend imento 
ofertado pela regulação e pelos pomos de atenção referência para o 
município (Ex: Hospita l Tibério Nunes em Floriano-PI ); 

11 - Atualizar quando necessário o cartão do SUS dos munícipes; 

12 - Implantar e/ou implementar Prontuário Eletrônico na Atenção Básica; 

13 - Discutir a execução de serviços radiológicos no município de Co lônia do 
Gurguéia, em consórcio com outros municípios próximos; 

1 
1 

--------

- i 

1 

14 - Listar medicamentos da Farmácia básica e disponibilizar aos usuári os (ex: 
em murais na secretaria, UBS, etc.), mantendo a li sta sempre atualizada; ~~--~~-------~------J 
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15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

- Propor melhoria na informatização do atendimento nos diversos níveis (Ex: 
confirmação de consulta por telefone): 

- Disponibilizar cartilha com d ireitos e deveres dos usuários do SUS; 

- Discutir com a gestão a alocação de médicos plantonistas no município, 
conforme demanda e especialidade; 

- Promover capacitação de Agentes Comunitários de Saúde e Agentes 
Comunitários de Endemia; 

- Implementar PS E na Atenção Básica; 

- Realizar mutirões de saúde; 

- Atualizar cadastro dos pacientes crônicos, com necessidades especiais 
(deficiência) e com transtorno mental ; 

- Implantar e/ou implementar o Portal da Transparência no municíp io; 

- Melhorar a higienização do matadouro até a transferência para nova sede. 
'----__J'-----------~---------------------
Fonte: SMS, Colônia do Gurguéia (2017). 
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6 DIRETRIZES, OBJETIVOS, METAS E lNDJCADORES 

O planejamento no setor Saúde s~ configura como um relevante mecanismo de 

gestão que visa conferir direcionalidade ao processo de consolidação do SUS. As 

diretrizes indicam as linhas de ação a serem seguidas; os objetivos expressam o que se 

pretende fazer acontecer para superar, reduzir, eliminar ou controlar os problemas 

identificados e as metas são as expressões quantitativas de cada objetivo. 

Diretriz 1. Garantia de acesso da população a serviços de qualidade, com equidade e em 
tempo adequado ao atendimento das necessidades de saúde, mediante aprimoramento das 
políticas de atenção básica e de atenção especializada. 

Objetivo 1: Ampliar o acesso e fortalecer a atenção básica, com ênfase na APS. 

PERIODO 

1. Aumentar a 
' •\ .. ,,. ~abertura . <::~ber~ura .. populacional . 2018-2021 

populacional estimada pelas equipes estimada pelas equipes de 

de Atenção Básica para 100%. Atenção Básica 
1-------------------1-----------+-------

2. Elaborar e implantar a Percentual 

Programação Anual de Saúde (PAS) implantada. 

com l 00% das ações corn vistas à 1 

promoção, prevenção e tratamento, ! 
i 

identificadas como necessárias no 

da PAS 

território das unidades de saúde, Je 

acordo com o perfil epidemiológico 

local , priorizando áreas e ~ 

população de ma:or vulnerabilidade 1 

3. Reduzir em 1 ºtº _as i~ternaçõ~s rProporção i~ 1nt~rn~ções 

por causas sens1ve1s a atençao 1 µor causas .,en51•1e1s à 

básica. 1 atenção básica. 

4.Realizar 90% de cobertura anual Cobertura 

do acompanhamento das acompanhamento 

do 

das 

condicionalidades do perfil de saúde condicionalidades do PBF 

das famílias e do Programa Bolsa 

Família (PBF). 

5. Aumentar · em 100% cobertL:rn . Cobertura populacional 

populacional estimada pelas equipes · estimada pelas equipes 

2018-202 ! 

2018-2021 

2018-2021 

2018-2021 

---Z-1 
1 
i 
i 

' r 
5! 

1 

1 

1 

1 
1 
i 
! 
1 

1 
' 

1 1 

de Saúde Bucal _______ :. 1 básicas d~ Saúde Bucal. j 
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6. Aumentar 20% o percentua l dr, i Jv1édia da ação coletiva de 2018-202 1 

ação coletiva de escovação dental / escovação dental 

supervisionada · .... •, .. . 1 . . . •. . 
/ super\.'1s1onada. 

7. Reduzir o percentual de exodontia I Proporção de exodontia em 2018-2021 

em relação aos procedimentos relação aos procedimentos 

preventivos e curativos. preventivos e curativos. 

8. Promover a adesão das escolas Proporção de escolas com 2018-2021 

municipais ao Programa Saúde na adesão ao PSE. 

Escola. 

Diretriz 2 - Aprimoramento da Rede de Atenção às Urgências, com expansão e 

adequação de Unidades de Pronto Atend imento (UPA), de Serviços de Atendimento 

Móvel de Urgênçia (SAMU), d_e RrG.tJ,tos-socorros e ceqtrais de reg1,1lação, articulada às 

outras redes de atenção. 

Objetivo 2.1- Implementação-da Rl.:'de ce Atenção às Urgén~ias 

9. Implantar serviço de notificação Número de unidades de 

contínua da violência doméstica, Saúde com serviço de 

sexual e outras violências em 100% notificação de violência 

das Unidades de saúde. doméstica. sexuai e outras 

violências implantado. 

" 
PERIODO 

2018-2021 

Diretriz 3 - Promoção da atenção integral à saúde da mulher e da criança e 

implementação da Rede Cegonha, com ênfas~ nas áreas e populações de maior 

vulnerabi I idade. 

Objetivo 3.1- Fortalecer e ampliar as ações de pn:- vtnção, detecção precoce e tratamento 

oportuno do câncer de mama e do colo de útero. 

1 O.Ampliar em 0,40 anualmente a Razão de exames , 2018-2021 

razão de mulheres na faixa etária de J citopatológicos do colo do 

25 a 64 anos com um exame útero em mulheres de 25 a 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

ni 

1 

1 

1 

li 
i 

·1 

citopatológico a cada três anos. 64 anos e a população da , 1 

mesma faixa etári a. J: 
l!!!!----------!!!!!i!--!!!!!!!,!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!_l!!!_!,!;!!l_~IJJIL&:..:.~ ... mllf,dl1::IWMO~§""~""-!l,,'.'"'!!!!"""'!!!!!...,.!!!!!!!!!!!!l!!!!l;C!!j!i1!f_!;! !!!!!/!!!!!!!!~GIi.~-----
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II .Ampliar a razão de exames de i Razão 
1 

de exames de 20 18-2021 

mamogr~fia em mulheres de 50.a -69 ,, rnamografh .. . , . de 

anos de idade. rastreamento real izados em 

mulheres de 50 a 69 anos e 

população da mesma faixa 

etária. 
1 

. . . 

Objetivo 3.2 - Organizar a Rede de Atenção à Saúde Mate1·na e Infantil para garantir 

acesso, acolhimento e resolutividadc. 

.. 
METÁ -· ~~,§,-, ; l!!i ;I;NDI'CAJ)OR, PERIODO . ".,. ~ ,,· . d°i-t!l l'] ;,i "I ~, 

12. Aumentar 90% proporção de Proporção de nascidos 20 18-2021 

nascidos' vivos ·de mães com ' nd · vi·vos de mães co:-ri sete ou· 

mínimo sete consultas de pré-natal. mais consultas de pré-

natal. 1 

1 
1 

13. Reduzir o número de óbitos I Número de óbitos maternos 1 2018-2021 

maternos .. 
· '' 1 em determinado periodo e i 

\ :oca! de residênc ia. 

14. Reduzir a mortal idade infantil Taxa de mortalidade 2018-202 l 

infantil. 

15.lnvestigar 100% óbitos infantis e I Proporção de óbitos 20 i 8-2021 

fetais 1 infantis e fetais 
l 

investigados. 

16. Investigar 100% óbitos Proporção de óbitos 2018-2021 

maternos maternos investigados 

17. Reduzir a incidência de sífilis Número de casos novos de 2018-2021 

congênita sífilis congênita em 

menores de l ar.o· de idade. 

Diretriz 4 - Fortalecimento da rede de saúde menta_!, com ênfase no enfrentamento da 

dependência de crack e outras drogas. 

Objetivo 4.1- Ampliar o acesso à atenção psicossocial da população em geral, de forma 

articulada com os demais pontos de atenção em saúde e outros pontos intersetoriais. 

·\ 

1 

li 
I! 

1 

1 

1 
1 

1 
·! 

1 
1 

1 

1 

1 

1 
~1 
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18. Implantar e desenvolver o apoio Número de atividades de 

matricial em · Saúde . Mentai em matriciamento em saúde 

100% das unidades básicas de mentai realizadas pelo 

saúde. NASF 

PERÍODO 

2018-2021 

Diretriz 5 - Garantia da atenção integral à saúde da pessoa idosa e dos portadores de 

doenças crônicas, com estímulo ao envelhecimento ativo e fortalecimento das ações de 

promoção e prevenção. 

INDICADOR 

19. Reduzir em l 5a% a taxa de Número de ób itos 

mortalidade prematura (<70anos) prematuros (<70 anos) pelo 

por Doenças Crônfoas Nãô ·conjunto 

Transmissíveis - DCNT (Doenças principais 

das quatro 

DCNTs 

do aparelho circulatório e músculo (doenças do 
. 1 

aparelho 1 

esquelético, câncer, diabetes e circulatório, 

doenças respiratórias crônicas). diabetes e 

câncer, 

doenças 

respiratóri:!s crônicas). 

20. Capacitar 100% dos Proporção de profissionais 

profissionais da Estratégia Saúde da I da saúde 

Família para o desenvo lvimento do qualificados 

da família 

na atenção 

da atenção integral à saúde do idoso integra! à saúde do Idoso. 

PERÍODO 

2018-202 i 

2018-2021 

Diretriz 7 - Redução dos riscos e agravos à saúde da população, por meio das ações de 

promoção e vig ilância em saúde. 

META 

2 1. Alcançar, 90% das coberturas Proporção de vac inas do 

vacinais (CV) adequadas do Calendário Básico de 

Calendário Básico de Vacinação da Vacinação da Criança com 

Criança. coberturas 
1 
\ alcançadas. 

vacinais 

PERÍODO 

20 18-2021 

1 

! 
1 

1 

·1 

1 

1 

l 
1 

1 

1 
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22. Aumentar em 85% a proporção I Proporção de cura de casos 1 

de cura de casos novos de novos de -.:uberculose 1 

tuberculose pulmonar bacilifera. pu!mc,nar bacilífera. 

23. Aumentar para mais 90% a Proporção de registro de 

proporção de registro de óbitos com óbitos com causa básica 

causa básica definida. definida. 

24. Encerrar 90% ou mais das Proporção de casos de 

doenças compulsórias imediatas doenças de notificação 

registradas no Sistema de compulsória imediata 

Informações sobre Agravos de (DNCI), encerradas em até 

Notificação (S INAN), em até 60 60 dias após not ificação. 

dias a partir da data de notificação. 

25 . Aumentar para 85% proporção Proporção de cura de casos 

de curà nas coortes de casos novos novos de hanseníase 

de hanseníase. diagnosticados nos anos 

das coortes · 

26. Examinar 100% dos contatos Proporção de contatos 

intradomiciliares de casos novos de I intradomicil ia rts · de casos 

hanseníase. 110VOS de hanseníase 1 

examinados. 

27. Vacinar 85% de cães e 80% de Proporção de cães e gatos 

gatos nas campanhas vacinados na campanha de 

1 

vac'.nação 

canina 

antirrábica 

28. Manter em zero o número i Número absoluto de óbitos 

absoluto de óbitos por dengue. por dengue. 

29. Alimentar o sistema de Monitoramento das 

vigilância alimentar e nutric ional informações do SISV AN 

(S ISVAN). 

20 18-2021 

2018-2021 

2018-2021 

2018-2021 

2018-2021 

2018-2021 

2018-2021 

2018-2021 

Objetivo 7.2 - Implementar ações de saneamento básico e saúde ambiental para a 

promoção da saúde e redução das des igualdades socia is, com ênfase no Programa de 

Ace leração do Crescimento. 

IN))l CADO'R PERÍODO ] 
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30. Ampliar para 100% proporção Proporção de análises 

de coleta análises realizadas em / realizadas em amostras de 
1 

amostras de água pará consumo I água para consumo 

humano, quanto aos parâmetros humano 

coliformes totais, cloro residuai parâmetros 

quanto aos 

coliformes 

livre e turbidez. totais, cloro residual livre e 

turbidez. 

Diretriz 8 - Garantia da assistência farmacêutica no âmbito do SUS. 

Objetivo 8.2 - Quaiificar os serviços de Assistência Farmacêutica 

31. Estruturar a assistência Central(is) de 

farmacêutica abastecimento 

farmacêutico estruturadas. 

32. Ampliar o elenco de I Proporção de 

medicamento básico distribuído no medicamentos ampliados 

sus <listribuídos 

30 

20 18-202 l 

PERÍODO 

2018-202 l 

20 l 8-2021 

Diretriz l 1 - Contribuição à adequada formação, alocação, qualificação, va lorização e 

democratização das relações de trabalho dos trabalhaàorcs do SUS. 

Objetivo 11.1- Investir em qualificação e fixação de profissionais para o SUS. 

MET:A 

33. Implantar Plano Municipal de Proporção de ações de 

Educação Permanente em Saúde educação permanente 

1 implementadas e/ou 

realizadas. 

34. Implementar Programa Número de teleconsultorias 

Telessaúde Brasil Redes em I 00% realizadas nas UBS. 

das Unidades Básicas de Saúde 

PERÍODO 

2018-202 1 

201 8-2021 

1 
1 
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Objetivo 11.2 - Investir em qualificação e fo:ação de profissionais para o SUS. 

Desprecarizar o trabalho em saúde nos serviços do SUS da esfera pública na região de 

Saúde. 

META INDICADOR 

35. Ampliar o percentual de Proporção de trabalhadores 

trabalhadores que atendem ao SUS que atendem ao SUS, na 

com vínculos protegidos. esfera pública, com 

vínculos protegidos. 

PERÍODO 

2018-202 1 

Diretriz 12 - Implementação de novo modelo de gestão e instrumentos de re lação 

federativa, com centralidade na garantia do acesso, gestão participativa com foco em 

resultados, participação social e financiamemo estável. 

Objeivo 12.1 - Fortalecer os vínculos do cidadão, conselheiros de Saúde, lideranças de 

movimentos sociais, agentes comunitários de Saúde, agentes de combate às endemias. 

educadores populares com o SUS. 

META -"' .. 
INDICADOR .. "' ,, PERÍODO 

!'> 

36. Realizar cadastro de 100% dos Proporção de conselheiros 2018-202 1 

conselheiros no SIACS com cadastro no SIACS 
1 

37. Capacitar 100%, Agentes Proporção e ACS e ACE 2018-2021 

Comunitários de Saúde (ACS), capacitados com o curso de 

Agentes de Combate às Endemias Educação Popular 1 

(ACE), educadores populares. 

Diretriz 13 - Qualificação de instrumentos de execução direta, com geração de ganhos 

de produtividade e eficiência para o SUS 

Objetivo 13.1-Qualificação de instrumentos de execução direta, com geração de ga nhos 

de produtividade e eficiência para o SUS. 

META INDICADOR 

38. Implantar 1 ouvidoria do SUS Ouvidoria implantada 

39. Realizar pelo menos uma Número de vezes que 

alimentação por ano no Banco dt alimentou o Banco de 

Preços em Saúde. Preço em Saúde 

PERÍODO 

2018-202 1 

2018-2021 
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7 MONITORAl\·IENTO E A V AI.1AÇ10 

A avaliação deste Plano Municipal de Saúde será realizada com base na avaliação 

de planejamento, das intervenções e dos resultados obtidos, tendo como base a 

implementação da Programação Anual de Saúde, evidenciada por meio do 

acompanhamento das ações propostas e alcance de suas metas. 

O monitoramento verificará a adequação das propostas à realidade local , 

avaliando também os impactos na qualidade de saúde da população. Dada a dinamicidade 

do Plano este será revisto a cada ano, mediante as necessidades apontadas no 

monitoramento e avaliação, sendo feitas avaliações quadrimestrais e apresentando seus 

resultados à sociedade, através de seus representantes legítimos. 
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