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I - Introdução 

 

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

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

Plano Municipal de Saúde do Município de Palmeira do Piauí para o exercício de 2018 -

2021. 

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 dos anos de 2018-2021. 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II - IDENTIFICAÇÃO 

 Município: Palmeira do Piauí 

 Estado: Piauí 

 Prefeito: Joao da Cruz Rosal da Luz 

 Secretário Municipal de Saúde: Maria Laiane Moura Leite 

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

 Equipe Técnica responsável pela elaboração: 

Danilo Vaz de Sousa (Enfermeiro); 

Maria Laiane Moura Leite (Secretaria Municipal d Saúde) 

 Data da Elaboração: Dezembro de 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



III-  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; 

- Captar recursos para ampliação dos serviços de saúde local. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IV - História 

Palmeira do Piauí Piauí - PI 

Histórico 

Em 1898, chegavam à localidade de Brejo Novo, onde hoje está encravada a Sede do 

Município de Palmeira do Piauí, procedentes de Picos, Miguel, Antônio João, José Pinheiro 

de Araújo, Simão Borges e Antônio Pinheiro de Oliveira, que passaram a explorar as terras, 

sob a forma de condomínio. 

Tres anos depois, com a valorização da borracha de maniçoba, existente em abundância, 

grande número de cearenses e pernambucanos, visando sua exploração, afluíram para o local, 

muito contribuindo para o desenvolvimento. 

No ano de 1921, foi doada uma área de terra, onde se edificou uma capela, em homenagem a 

Nossa Senhora das Mercês. 

Na grande seca de 1932, com a chegada de emigrantes da Paraíba e Norte do Piauí, a 

localidade experimentou novo surto de progresso, culminado com sua elevação a povoado, 

com o nome de Palmeira. A criação do Município só aconteceu em 1962. 

Em face de sucessivos equívocos com o Município de Palmeiras, o topônimo foi mudado 

para Palmeira do Piauí, em 1973. 

Gentílico: palmeirino 

Formação Administrativa 

Elevado à categoria de município e distrito com a denominação de Palmeira, pela lei estadual 

nº 2279, de 09-07-1962 , desmembrado de Cristino Castro e Uruçui. Sede no atual distrito de 

Palmeira ex-povoado. Constituído do distrito sede. Instalado em 25-11-1962. 

Em divisão territorial datada de 31-XII-1963, o município é constituído do distrito sede. 

Assim permanecendo em divisão territorial datada de 31-XII-1968. 

Pela lei estadual nº 3209, de 06-07-1973, o município de Palmeira teve sua denominação 

alterado, para Palmeira do Piauí. 

Em divisão territorial datada de I-I-1979, o município é constituído do distrito sede. 

Assim permanecendo em divisão territorial datada de 2005. 

Alteração toponímica municipal, Palmeira para Palmeira do Piauí alterado, pela lei estadual 

nº 3209, de 06-07-1973. 

Fonte: IBGE   

 

 

 



 

V-  DIAGNÓSTICO 

3.1 Características Gerais do Município 

Informações por Cidades e Estados - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística  

Palmeira do Piauí  

Prefeito  

JOAO DA CRUZ ROSAL DA LUZ 

[2021] 

Gentílico  Palmeirino 

Área Territorial  2.024,020 km² [2020] 

População estimada  5.029 pessoas [2021] 

Densidade demográfica  2,47 hab/km² [2010] 

Escolarização 6 a 14 anos  97,4 % [2010] 

IDHM Índice de desenvolvimento humano 

municipal  0,557 [2010] 

Mortalidade infantil  15,87 óbitos por mil nascidos vivos [2019] 

Receitas realizadas  17.824,61 R$ (×1000) [2019] 

Despesas empenhadas  15.978,24 R$ (×1000) [2019] 

PIB per capita  17.555,89 R$ [2019] 

 

Saúde 

A taxa de mortalidade infantil média na cidade é de 15.87 para 1.000 nascidos vivos. As 

internações devido a diarreias são de 3.2 para cada 1.000 habitantes. Comparado com todos os 

municípios do estado, fica nas posições 93 de 224 e 108 de 224, respectivamente. Quando 

comparado a cidades do Brasil todo, essas posições são de 1736 de 5570 e 1090 de 5570, 

respectivamente. 

Trabalho e Rendimento 

Em 2019, o salário médio mensal era de 1.6 salários mínimos. A proporção de pessoas 

ocupadas em relação à população total era de 4.1%. Na comparação com os outros municípios do 

estado, ocupava as posições 165 de 224 e 215 de 224, respectivamente. Já na comparação com 

cidades do país todo, ficava na posição 4352 de 5570 e 5452 de 5570, respectivamente. 

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

54.5% da população nessas condições, o que o colocava na posição 119 de 224 dentre as cidades 

do estado e na posição 553 de 5570 dentre as cidades do Brasil. 

 

 

 



Território e Ambiente 

Apresenta 13% de domicílios com esgotamento sanitário adequado, 93.4% de domicílios 

urbanos em vias públicas com arborização e 13.5% 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 97 de 224, 31 de 224 e 1 de 224, 

respectivamente. Já quando comparado a outras cidades do Brasil, sua posição é 4128 de 5570, 

1130 de 5570 e 2425 de 5570, respectivamente. 

 

POPULAÇÃO RESIDENTE 

 

4.993   pessoas 

 

Sexo     

MASCULINO    2.571   pessoas 

FEMININO            2.422   pessoas 

Situação domiciliar     

URBANA 1.764   pessoas 

RURAL            3229                          pessoas 

Fonte: IBGE/senso  2010 

MORTALIDADE  2019 

Menos de 1 ano de idade            1    

20 a 29 anos de idade                 1   

40 a 49 anos de idade                        4    

50 a 59 anos de idade                        3    

60 a 69 anos de idade                        7    

70 a 79 anos de idade                  1    

80 anos ou mais de idade             9 

TOTAL                                                26  



Fonte:  IBGE 

 

CAUSA DOS OBITOS  2019 

Neoplasmas (Tumores)                                                               3   

Doenças endócrinas, nutricionais e metabólicas                         4   

Doenças do sistema nervoso                                                              1   

Doenças do aparelho circulatório                                                10   

Doenças do aparelho digestivo                                                   1  

  

Doenças do sistema osteomuscular e do tecido conjuntivo             1  

 óbitos 

Gravidez, parto e puerpério                                                            1   

Algumas afecções originadas no período perinatal                         1   

Sintomas, sinais e achados anormais em exames clínicos e de laboratório, não 

classificados em outra parte                                                                1   

Causas externas de morbidade e mortalidade                                     3  

   

Fonte: IBGE 

 

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 Esporte 

- Secretaria de Obras. 

 

Poder Legislativo 

- Câmara Municipal de Vereadores. 

 

Poder Judiciário 

- Cartório de 1º Ofício; 

Bancos 

-Posto de Atendimento Caixa Aqui, Bradesco 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 Telecomunicações 

-Oi fixo; 

-Vivo. 

Secretaria de Segurança Pública 

Delegacia de polícia 

 

Sindicatos 

-Sindicatos dos Trabalhadores Rurais de Cristino Castro. 



VI - REDE FISICA DE SAÚDE INSTALADA 

 

Contamos com 10 Unidades de Saúde sendo  elas 01 Hospital Municipal, 07 

unidades básicas de saúde 01 centro de fisioterapia 01 unidade do SAMU toda em bom 

estado de conservação e em pleno funcionamento. 

 

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 psicólogao 01 assistente social, 01 

nutricionista e 01 fisioterapeuta. 

 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 Cristino Castro. Conta com atendimento médico psiquiátrico, psicológico, de 

enfermagem, assistência social. Com atendimentos programados pela equipe conforme 

necessidade de cada município consorciado. 

 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 01 consultórios 

odontológicos, 01 consultório médico, 01 de coleta de material para análises clínicas. 

Laboratório de Próteses 

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

município  a ofertar próteses dentárias de acordo com a demanda da população. 

 

 Produção de serviços 

Atenção Básica 

 O município conta com 02 equipes da Estratégia Saúde da Família compostas por 

médicos, enfermeiros, técnicos em enfermagem, 11 Agentes Comunitários de Saúde, 02 

equipes de Saúde Bucal, composta por cirurgiões dentistas e Auxiliar em Higiene Dental. 

 A média de atendimentos mensais por equipe é de: 

- Consulta médica: 600/mês 

-Consulta de enfermagem: 350/mês 

-Atendimentos odontológicos: 300/mês 

-Atendimento de outros profissionais de nível superior: 100/mês 

-Visitas domiciliares médicas; 50/mês 

-Visitas domiciliares enfermagem: 50/mês  

-Visitas domiciliares profissionais de nível médio:50/mês  

- Visitas domiciliares dos ACS: média de 1000/mês 

-Palestras ou reuniões educativas: 10/mês 

 

 

 



VII - 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 Conferência Municipal de Saúde. 

 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; 

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

diabetes; 

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

-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; 

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

- Criação de ouvidoria da saúde. 

Tema: Participação e controle social 

Propostas; 

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

dos conselhos e buscar parcerias para capacitações; 

-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). 

 

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. 

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 

com as 

condicionalidades de saúde 

Ampliar os atendimentos 

aos participantes do 

Programa Bolsa Família 

- Realizar chamamento 

para acompanhamento. 

- 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. 

Realizar campanhas de 

cores: março lilás, agosto 

dourado setembro amarelo, 

Realizar campanhas 

educativas e de 

- Mobilizar as equipes para 

realização das campanhas, 



outubro rosa, novembro 

azul 

sensibilização para o 

cuidado em saúde 

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 

 

 

 

 

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  

 

 

 

Objetivo 03. 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 

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 

de hanseníase 

diagnosticados nos anos das 

coortes. 

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 

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. 

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. 

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 

 

 



Objetivo 04. 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 iniquidades 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 05. 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 

permanente para os 

profissionais de saúde 

Realizar oficinas de 

educação permanente com 

os profissionais 

Mobilizar 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 06. 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.  

 



VIII - 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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