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APRESENTAÇÃO 

 
O presente Plano Municipal de Saúde configura-se como um instrumento de auxílio ao 

gestor no processo de tomada de decisão, tendo suas prioridades, metas e estratégias sido 

estabelecidas na Conferência Municipal de Saúde com as propostas Plurianuais - PPA 2018 – 

2021, bem como, em consonância com o Plano Nacional de Saúde - Um Pacto pela Saúde no 

Brasil e a regulamentação dos Pactos pela Saúde.  

Este Plano foi elaborado, participativamente, por profissionais da saúde e por 

representação do Conselho Municipal de Saúde, corresponde ao quadriênio 2018 – 2021. 

Visando melhor entendimento foi dividido em cinco partes; a primeira parte contém: 

condições sócias sanitárias, estrutura do sistema de saúde, redes de atenção à saúde, gestão, 

gestão do trabalho e da educação em saúde, descrição do desempenho dos indicadores do 

SISPACTO, listagem dos problemas identificados. A segunda parte apresenta as diretrizes, 

objetivos, metas e indicadores; a terceira parte compatibiliza as propostas da conferência 

municipal de saúde com o plano municipal de saúde; a quarta parte apresenta a previsão 

orçamentária e a quinta parte o monitoramento e avaliação.  

A Secretaria Municipal de Saúde empenha-se em apresentar um plano sucinto e objetivo, 

que atenda à política de saúde do município. Observa-se a preocupação da atual gestão de 

estabelecer metas condizentes e factíveis, uma vez que foram estabelecidas em conformidade 

com as prioridades e metas definidas na PPI, elaborado na perspectiva da gestão participativa, 

amplamente discutido por técnicos, conselheiros municipais de saúde e sociedade civil, 

atendendo ao princípio da transparência das ações na administração pública. 
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IDENTIFICAÇÃO DO MUNICÍPIO 

 

MUNICÍPIO: Santo Inácio do Piauí 

ESTADO: Piauí 

POPULAÇÃO: 3.648 habitantes 

POPULAÇÃO ESTIMADA (2015): 3.720 habitantes 

ÁREA: 852, 876 Km2 

LIMITES:  AO NORTE: Wall Ferraz 

  AO SUL: Campinas do Piauí 

  AO LESTE: Floresta do Piauí – Santa Cruz do Piauí 

  AO OESTE: São Miguel do Fidalgo – Colônia do Piauí. 

PREFEITO: Auro Aparecido de Carvalho 

ENDEREÇO DA PREFEITURA: Praça Aurino Luz, 26 – Centro. 

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE: Tairo Moura Mesquita 

ENDEREÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE: Rua Marcos Parente, S/N, Bairro 

Centro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PARTE I – ANÁLISE SITUACIONAL 

1.1 – Condições Sócias Sanitárias 

Aspectos Políticos e Culturais: 

 
Os primeiros donos das terras de Santo Inácio foram os jesuítas. Ainda hoje existem 

marcas da presença dos religiosos naquela cidade, localizada em meia a caatinga. Entre elas a 

Casa Grande e o Banheiro dos Padres, (em um Olho D′água). Havia ainda uma capela que foi 

destruída em 1945. Depois dos jesuítas o governo instalou ali uma fazenda nacional. Quando a 

fazenda foi fechada as terras passaram a pertencer ao Estado.  

Havia muitos carnaubais que passaram a ser explorados. Também no lugar havia extração da 

borracha da maniçoba. Aos poucos, exploradores de várias regiões começaram a instalar-se no 

lugar formando o povoado Brejo de Santo Inácio. Também foi instalada uma feira livre que logo 

ganhou fama. Daí em diante foi rápido o desenvolvimento do povoado. Sua emancipação, porém, 

só chegou em 1963.  

Elevado à categoria de município e distrito com a denominação de Santo Inácio do Piauí, 

pela Lei Estadual nº 2550, de 09-12-1963, desmembrado do município de Simplício Mendes.  

Gentílico: Santinacense  

 

Perfil Demográfico: 

 

Santo Inácio do Piauí possui uma população atual de 3.648 habitantes (IBGE – 2010). 

Para 2018 a estimativa é de 3.803 hab. Conforme mostra a tabela, percebe-se que há uma leve 

predominância do sexo masculino em relação ao feminino. E que há uma maior concentração da 

população na zona urbana em torno de 62%. 

 

POPULAÇÃO 

 

 

Faixa Etária 

Sexo 

Masculino Feminino  

TOTAL 

Rural 

 

TOTAL 

 Urbana 

 

TOTAL 

Geral 

Zona 

Rural 

Zona 

Urbana 

Zona 

Rural 

Zona 

Urbana 

0 – 4 anos 26 102 45 67 71 169 239 

5 – 9 anos 78 88 56 102 134 200 334 



10 – 14 anos 84 98 55 102 139 190 329 

15 – 19 anos 64 100 47 111 111 211 322 

20 – 24 anos 55 101 39 96 94 197 291 

25 – 29 anos 51 87 42 83 93 170 263 

30 – 39 anos 115 180 73 208 188 388 576 

40 – 49 anos 101 123 84 139 185 262 447 

50 – 59 anos 67 106 65 149 132 255 387 

60 – 69 anos 74 61 50 55 25 115 240 

70 anos e + 35 55 46 84 80 139 220 

  

De acordo com o IBGE – 2010, o fluxo de migração do município foi de 138 habitantes, e 

o fluxo de imigração foi de 263 habitantes. 

FECUNDIDADE: (IBGE/2010) 

Mulheres com 10 anos ou + que tiveram filhos 

RURAL URBANA 

350 701 

 

Condições Ambientais: 

 
São fatores que influenciam saúde da população, e como fator de risco para doenças 

tornando-se indispensável para enfrentar os graves problemas de saúde pública. As condições 

de moradia e de saneamento básico encontram-se relacionadas com a qualidade de vida, 

tornando-se importante a avaliação desses aspectos numa população.  

Em Santo Inácio alguns aspectos positivos foram evidenciados: condições de habitação, 

abastecimento de água. Entretanto foram identificados aspectos negativos: coleta de lixo e 

dejetos, tratamento de água, esgoto sanitário. Mas que avaliando se uma série histórica 

percebe-se que houve uma discreta melhora nesses indicadores. Segue abaixo os dados dos 

indicadores de iinfraestrutura e saneamento básico encontrado no município (SISAB – 

ESUS/2017). 

TIPO DE HABITAÇÃO 

Tijolo I Adobe  1.662 domicílios 91,51%  

Taipa revestida  10 domicílios 0,55%  

Taipa não revestida  01 domicílios 0,055%  

Outro material 02 0,11% 

Não informado 141 7,76% 



ABASTECIMENTO DE ÁGUA 

Rede encanada até o domicílio 1.697 93,44% 

Poço ou nascente no domicílio 32  1,76% 

Cisterna 04 0,22% 

Outros  17 0,93% 

Não informado 66 3,6% 

  

LIXO 

Coletado  1189 65,47% 

Queimado / Enterrado  383 21,09% 

Céu aberto  107 5,89% 

Outros 05 0,27% 

Não informado 132 7,26% 

 

TRATAMENTO DE ÁGUA 

Filtração  722 39,75% 

Fervura  07 0.38% 

Cloração  253 13,93% 

Mineral 03 0,16% 

Sem tratamento  737 40,58% 

Não informado 97 5,34% 

 

ESGOTO SANITÁRIO 

Rede coletora de esgoto ou pluvial  44 2,4% 

Fossa séptica 1556 85,68% 

Fossa rudimentar 08 0,44% 

Céu aberto  124 6,82% 

Outro  03 0,16% 

Não informado 81 4,46% 

  

 

Outra condição preocupante são os meios de acesso a vias de transporte, no qual o 

meio mais utilizado é a motocicleta (63%).  



Transporte Quantidade 

Automóveis 91 

Motocicletas 314 

Caminhonetes 42 

Micro – ônibus 5 

Outros 45 

IBGE (2010) 

 

Condições  Socioeconômicas: 

 

Trabalho e rendimento 

O município de Santo Inácio do Piauí caracteriza-se pela agropecuária de subsistência, 

onde as pessoas sobrevivem de subempregos. Alguns são funcionários públicos municipais e 

estaduais. 

A população com rendimento nominal mensal per capita de até 1/2 salário mínimo 

(2010) é de 53,4%. 

O número de pessoas ocupadas (2018) é 269, o que equivale a 7,1%. 

O salário médio dos trabalhadores formais (2018) é de 1,7 salários mínimos. 

 

 

     Educação 

 

Em relação ao nível educacional com o processo de municipalização, a rede municipal 

está absorvendo praticamente a totalidade dos alunos do nível fundamental. 

 Em termos de absorção, é muito difícil afirmar se existem crianças fora da escola, no 

ensino fundamental, pois o número de alunos matriculados é superior ao número de crianças na 

faixa etária correspondente. Isso é um fator que se verifica em todo o Brasil, a existência de 

alunos com "atraso de série" e alunos com idade superior a 14 anos cursando o ensino 

fundamental. 

 Quanto ao Ensino Médio os dados oficiais do IBGE não indicam a separação entre rede 

municipal e estadual, registrando apenas uma como pública. 

 Quanto à absorção, considerando-se estritamente a faixa etária correspondente, que 

alcança perto de jovens e adolescente, as matriculadas na rede pública, em 2010 respondiam a 

100%.  



Taxa de escolarização de 6 a 14 anos de idade [2010] 99,3 %   

IDEB – Anos iniciais do ensino fundamental (Rede pública) [2017] 6,0 % 

IDEB – Anos finais do ensino fundamental (Rede pública) [2017] 5,4  % 

Matrículas no ensino fundamental [2018] 509 matrículas   

Matrículas no ensino médio [2018] 160 matrículas   

Docentes no ensino fundamental [2018] 55 docentes 

Docentes no ensino médio [2018] 28 docentes   

Número de estabelecimentos de ensino fundamental [2018] 04 escolas   

Número de estabelecimentos de ensino médio [2018] 02 escolas   

IBGE 

 

Perfil Epidemiológico: 

 

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

mortos de uma população e um determinado espaço de tempo, normalmente em um ano.  

Existem vários fatores que podem influenciar a taxa de mortalidade, entre eles a 

condição física de cada habitante, fenômenos climatológicos, subnutrição, doenças (como 

infarto, derrame cerebral, etc) entre outros. 

Uma taxa de mortalidade superior a 30% é considerada elevada, entre os 15% e os 

30% é moderada e é considerada baixa se a taxa é menor que 15%. 

A tabela abaixo demonstra os óbitos ocorridos em Santo Inácio no ano de 2016: 

 

GRUPO DE CAUSAS N° ÓBITOS % 

Aparelho Circulatório 05 23,80 

Causas Externas 04 19,04 

Doenças infecciosas e parasitárias 02 9,52 

Doenças endócrinas, nutricionais e metabólicas 04 19,04 

Neoplasias 01 4,76 

Aparelho Digestivo 01 4,76 

Aparelho Respiratório 01 4,76 

Sistema Nervoso 01 4,76 



Geniturinário 01 4,76 

Outras 01 4,76 

SIM (2016) 

No município de Santo Inácio assim como mundialmente, as doenças do aparelho 

circulatório são as responsáveis pelo maior índice de mortalidade.  Estas doenças associadas à 

má alimentação (alimentos com excesso de gorduras, de açúcares e de sal), consumo excessivo 

de álcool, tabagismo e à falta de atividade física potencializam o risco de uma pessoa ter um 

quadro de doença circulatória, como o AVC (Acidente Vascular Cerebral), conhecida como 

“derrame". As chamadas causas externas (acidentes e violências) tiveram o 2º maior índice de 

mortalidade no município. Os homens são os principais culpados e as principais vítimas pelo 

número de óbitos por causas externas. A morte é um evento inexorável, pois todo tipo de vida que 

surge, um dia fenece. Porém, os óbitos por causas externas não são fatalidades biológicas, mas 

sim mortes que poderiam ser evitadas com ações de infraestrutura para evitar os acidentes e 

políticas públicas para diminuir a violência. 

 

1.2 – Estrutura do Sistema de Saúde 

 
A rede básica de serviços de saúde de santo Inácio do Piauí é composta de 01(um) 

Hospital de Pequeno Porte na zona urbana, com atendimento em clinica geral e capacidade para 

atender em nível de Atenção Básica. Existem ainda 02(dois) postos de saúde: o Posto de Saúde 

da Família “Mãe Vença” na zona urbana e o Posto de Saúde “Malhada do Juazeiro” na zona rural, 

e um NASF sob a gerência da Secretaria Municipal de Saúde. 

O HPP e os Postos de saúde desenvolvem consultas ambulatoriais, exames 

laboratoriais, atividades básicas como: curativos, injeções, retirada de pontos, conferição de 

pressão arterial e temperatura, imunização, inalação, T.R.O, atendimento de enfermagem, 

atendimento odontológico, etc. E o NASF com avaliação, diagnóstico, procedimentos clínicos  e 

terapêuticos. 

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

Ações Básicas e, conta: com 01(uma) equipe do HPP, 02(duas) equipes da ESF e uma equipe do 

NASF composta por 02 (três) médicos, 03(três) enfermeiros, 02(dois) dentistas, 16(dezesseis) 

técnicas de enfermagem, 02(dois) técnicos de higiene dental, 09(nove) agentes comunitários de 

saúde, 01(um) Bioquímico, 01(um) nutricionista, 02(dois) fisioterapeutas e 01(um) assistente 

social.  



1.3 – Redes de Atenção à Saúde 
As Redes de Atenção a Saúde (RAS), segundo o Ministério da Saúde, tem como 

conceito: arranjos organizativos de ações e serviços de saúde, de diferentes densidades 

tecnológicas, que integradas por meio de sistemas técnico, logístico e de gestão, buscam garantir 

a integralidade do cuidado. O objetivo das RAS é promover a integração sistêmica, de ações e 

serviços de saúde com provisão de atenção contínua, integral, de qualidade, responsável e 

humanizada, bem como incrementar o desempenho do Sistema, em termos de acesso, equidade, 

eficácia clínica e sanitária; e eficiência econômica. 

As RAS caracterizam-se pela formação de relações horizontais entre os pontos de 

atenção com o centro de comunicação na Atenção Primária à Saúde (APS), pela centralidade nas 

necessidades em saúde de uma população, pela responsabilização na atenção contínua e 

integral, pelo cuidado multiprofissional, pelo compartilhamento de objetivos e compromissos com 

os resultados sanitários e econômicos. Para entender melhor o fundamento das RAS é preciso 

compreensão da APS como primeiro nível de atenção, enfatizando a função resolutiva dos 

cuidados primários sobre os problemas mais comuns de saúde e a partir do qual se realiza e 

coordena o cuidado em todos os pontos de atenção. 

No município de Santo Inácio a formação das Redes de Atenção a Saúde organiza - se 

da seguinte maneira: 

                                                  

  HPP.R.Passos                     UPA - Oeiras                     HRDC- Oeiras               Terciária- Teresina      

 

                                                               

                                                         (zona urbana e rural) 

 

                                        

                                                                         Oeiras      



1.4 – Gestão 
 

A Secretaria Municipal de Saúde é um órgão que tem a responsabilidade de definir, 

promover e executar, com o apoio comunitário, a política de assistência à saúde do município. 

Funciona em sede própria, com a seguinte estrutura física:  

 01 (um) gabinete do Secretário; 

 01 (uma) Recepção; 

  01 (uma) Sala Apoio Administrativo e Informática; 

 01 (um) Banheiro; 

 01 (um) Depósito; 

 01 (um) Sala de Reunião; 

 01 (uma) Cantina; 

 01 (um) Sala do Conselho Municipal de Saúde. 

O Conselho Municipal de Saúde foi criado através da Lei nº 24 de 1993 para dar 

autonomia a Secretaria Municipal de Saúde. Constitui – se uma instância colegiada de gestão de 

saúde no âmbito municipal, de caráter permanente e deliberativo. 

O conselho é composto de 24 membros, sendo 12 (dose) titulares e 12 (dose) suplentes, 

representados por 03 (três) categorias: Representantes do governo municipal, Representantes 

dos trabalhadores da saúde e Representantes dos usuários. Os quais foram escolhidos através de 

eleições pelas suas respectivas entidades para um mandato de 02 (dois) anos. A participação 

social também tem integrado o processo de trabalho coletivo, através dos conselhos municipais 

de saúde, audiências públicas, mutirões...  

Em relação à Comissão Intergestoras Regional, o município compõe a CIR – Vale do 

Canindé, que é responsável pelas negociações junto ao estado e CIB, e conseqüente a CIT.  

 

O Fundo Municipal de Saúde foi criado sob a Lei nº 017 de 1993, sendo 

operacionalizados desde a data de sua assinatura, repassando para a saúde, recursos próprios 

do município, que tem como objetivos criar condições financeiras e de gerência dos recursos 

destinados ao desenvolvimento das ações de saúde, executados e coordenados pela Secretaria 

Municipal de Saúde. 

A transferência Fundo a Fundo consiste no repasse de valores, regular e automático 

diretamente do FNS para Estados e Municípios, independentemente de convênio ou instrumento 

ou similar de acordo com as condições de gestão do beneficiário, estabelecidas na NOB 01/96 e 



NOAS 01/2001. Destina – se ao financiamento dos programas do SUS e abrange recursos para 

a Atenção Básica (PAB fixo e PAB variável) e para os procedimentos de Média e Alta 

Complexidade. 

Atualmente, a prefeitura repassa para o Fundo Municipal de Saúde cerca de 15% dos 

Recursos do Fundo de Participação dos Municípios. 

 

1.5 – Gestão do Trabalho e da Educação em Saúde 
 

O apoio institucional, apesar de estar engatinhando, já existe em meu município. O gestor 

é sensível aos problemas da gestão e da atenção, e procura desenvolver um processo de trabalho 

em saúde coletivo, ou seja, com a participação das equipes de saúde, compartilhando 

experiências, dificuldades e responsabilidades. Sendo educação permanente também é adotada 

pela gestão, com a capacitação e qualificação dos profissionais (nível médio, nível superior). 

Como descrevemos anteriormente fazemos parte do Território Vale do Canindé, onde 

existe um Colegiado Gestor. Neste território temos o CIES implantado onde sua formação tem 

representatividade dos 13 municípios que compõe o território. 

 A implantação da CIES ocorreu no ano de 2010, porém está engatinhando a passos 

lentos, durante este período de atuação foi realizado poucos cursos que se atem apenas ao nível 

médio. 

A educação permanente no município fica sob a responsabilidade da coordenação do 

ESF que participa de oficinas, seminários, treinamentos. Sendo multiplicadores, difundindo as 

informações para os outros profissionais do município, mas este fica sempre na dependência da 

SESAPI. 

Nos últimos dois anos foram realizados a seguintes capacitações/formações: 

 Curso de especialização em gestão do trabalho e da educação na saúde 

(nível superior); 

 Curso Técnico em Agente Comunitário de Saúde (nível médio); 

 Curso Técnico em Vigilância em Saúde (nível médio); 

 Curso Caminhos do Cuidado (nível médio); 

 Curso Cuidador de Idosos (nível médio); 

 Curso sobre Feridas (nível médio/ superior); 

 Capacitação sobre o Sistema ESUS (nível médio/ superior); 

 



1.6 – Descrição do Desempenho dos indicadores do SISPACTO  

 

 

INDICADOR 

 

2013 

 

 

2014 

 

 

2015 

 

2016 

 

Meta PI 

 

Unidade 

Cobertura populacional estimada pelas 

equipes de atenção básica. 

M= 100 

R=100 

M= 100 

R=100 

M= 100 

R=100 

M= 100 

 

97,33 % 

Proporção de internações por 

condições sensíveis à atenção básica 

(ICSAB). 

M= 30 

R=43,16 

M= 42 

R=57,4 

M=45 

R=44 

N/A 45,40 % 

Cobertura de acompanhamento das 

condicionalidades de saúde do 

programa bolsa família. 

M= 85 

R=2,6 

M= 90 

R=90,29 

M= 90 

R=90,41 

N/A 80 % 

Cobertura populacional estimada pelas 

equipes básicas de saúde bucal. 

M= 100 

R=100 

M= 100 

R=97,33 

M= 100 

R=100 

100 97,33 % 

Média da ação coletiva de escovação 

dental supervisionada. 

M= 3 

R=1,08 

M= 3 

R=0,89 

M= 3 

R=0,83 

N/A 3 % 

Proporção de exodontia em relação 

aos procedimentos. 

M= 15 

R=25,21 

M= 12 

R=11,4 

M= 12 

R=18,03 

12 12 % 

Razão de procedimentos ambulatoriais 

de média complexidade e população 

residente 

M= 0,5 

R=0,16 

M= 0,50 

R=0,11 

M= 0,51 

R=RND 

N/A 0,51 /100 

Razão de internações clínico-cirúrgicas 

de média complexidade e população 

residente. 

M= 5 

R=3,67 

M= 4,8 

R=2,61 

M= 4,8 

R=RND 

N/A 4,8 /100 

Razão de procedimentos ambulatoriais 

de alta complexidade e população 

residente. 

M= 2 

R=3,08 

M= 2,7 

R=4,1 

M= 3,8 

R=RND 

N/A 3,8 /100 



Razão de internações clínico-cirúrgicas 

de alta complexidade na população 

residente. 

M= 2 

R=1,35 

M= 2,2 

R=1,89 

M= 2,2 

R=RND 

N/A 2,2 /100 

Número de unidades de saúde com 

serviço de notificação de violência 

doméstica, sexual e outras violências 

implantado. 

M= 1 

R=0 

M= 3 

R=3 

M= 3 

R=RND 

03 224 N.Absoluto 

Proporção de acesso hospitalar dos 

óbitos por acidente. 

M= 10 

R=0 

M= 66 

R=66,66 

M= 42,8 

R=RND 

42,8 42,8 % 

Proporção de óbitos nas internações 

por infarto agudo do miocárdio (IAM). 

M= 10 

R=0 

M= 0 

R=0 

M=0  

R=RND 

N/A 10 % 

Proporção de óbitos, em menores de 

15 anos, nas unidades de terapia 

intensiva (UTI). 

M= 0 

R=0 

M= 0 

R=0 

M= 0 

R=0 

N/A 14,8 % 

Cobertura do serviço de atendimento 

móvel de urgência (SAMU 192) 

M= 100 

R=100 

M= 100 

R=100 

M= 100 

R=100 

100 70 munic % 

Razão de exames citopatológico do 

colo do útero em mulheres de 25 a 64 

anos e a população da mesma faixa 

etária. 

M= 1 

R=0,60 

M= 0,75 

R=0,47 

M= 0,75 

R=0.58 

0,75 0,75 Razão 

Razão de exames de mamografia de 

rastreamento realizados em mulheres 

de 50 a 69 anos e população da 

mesma faixa etária. 

M= 0,10 

R=0,05 

M= 0,22 

R=0,03 

M= 0,22 

R=0,01 

0,22 022 Razão 

Proporção de parto normal. 
M= 55 

R=35,71 

M= 55 

R=46 

M= 55 

R=RND 

55 55 % 

Proporção de nascidos vivos de mães 

com 7 ou mais consultas de pré-natal. 

M= 70 

R=71,73 

M= 65 

R=66 

M= 65 

R=RND 

N/A 65 % 

Número de testes de sífilis por 

gestante. 
M= 2 M= 2 M= 2 2 2 Razão 



R=0 R= 0,03 R=2 

Número de óbitos maternos em 

determinado período e local de 

residência. 

M= 0 

R=0 

M= 0 

R= 0 

M= 0 

R=0 

0 26 N.Absoluto 

Taxa de mortalidade infantil. M= 1 

R=0 

M= 0 

R= 0 

M= 0 

R=0 

0 15,2 /100 

Proporção de óbitos infantis e fetais 

investigados. 
M= 100 

R=N/A 

M= 100  

R= N/A 

M= 100 

R=N/A 

100 68 % 

Proporção de óbitos maternos 

investigados. 
M= 100 

R=N/A 

M= 100 

R= N/A 

M= 100 

R=N/A 

100 100 % 

Proporção de óbitos de mulheres em 

idade fértil (MIF) investigados. 
M= 100 

R=100 

M= 100 

R= 100 

M= 100 

R= 

100 85 % 

Número de casos novos de sífilis 

congênita em menores de um ano de 

idade. 

M= 0 

R=0 

M= 1 

R=0 

M= 0 

R=0 

1 100 N.Absoluto 

Número de óbitos prematuros (<70 

anos) pelo conjunto das 4 principais 

DCNT (doenças do aparelho 

circulatório, câncer, diabetes e doenças 

respiratórias crônicas). 

M= 1 

R=6 

M= 5 

R= 2 

M= 5 

R=RND 

5 163,36 /100.000 

Proporção de vacinas do calendário 

básico de vacinação da criança com 

coberturas vacinais alcançadas. 

M= 75 

R=12,50 

M= 95 

R=88,89 

M= 90 

R=RND 

90 70 % 

Proporção de cura de casos novos de 

tuberculose pulmonar bacilífera. 
M= 100 

R=N/A 

M= 100 

R=N/A 

M= 100 

R=100 

100 75 % 

Proporção de exame anti-HIV 

realizados entre os casos novos de 

tuberculose. 

M= 100 

R=100 

M= 100 

R=N/A 

M= 100 

R=100 

100 60 % 

Proporção de registro de óbitos com 

causa básica definida. 

M= 100 

R=95 

M= 100 

R=85,7 

M= 90 

R=RND 

90 95 % 

Proporção de casos de doenças de M= 100 M= 100 M= 100 N/A 80 % 



notificação compulsória imediata 

(DNCI) encerradas em até 60 dias após 

notificação. 

R=N/A R=100 R=100 

Proporção de municípios com casos de 

doenças ou agravos relacionados ao 

trabalho notificados. 

M= 0 

R=1 

M=0  

R=0 

M= 0 

R=RND 

N/A 50 % 

Percentual de municípios que 

executam as ações de vigilância 

sanitária considerada necessária a 

todos os municípios. 

M= 100 

R=71,43 

M= 100 

R=117 

M= 100 

R=RND 

100 100 % 

Número de casos novos de AIDS em 

menores de 5 anos. 

M= 0 

R=0 

M= 0 

R=0 

M= 0 

R=0 

N/A 1 N.Absoluto 

Proporção de pacientes HIV+ com 1º 

cd4 inferior a 200cel/mm3 

M= 1 

R=2 

M=0  

R=0 

M= 1 

R= 

N/A 30% N.Absoluto  

Proporção de cura dos casos novos de 

hanseníase diagnosticados nos anos 

das coortes. 

M= 100 

R=N/A 

M=100  

R=100 

M= 100 

R=100 

100 90 % 

Proporção de contatos intradomiciliares 

de casos novos de hanseníase 

examinados. 

M= 100 

R=N/A/ 

M= 100 

R=100 

M= 100 

R=100 

100 75 % 

Proporção de cães vacinados na 

campanha de vacinação anti-rábica 

canina. 

M= 80 

R=80,59 

M=80  

R=83 

M= 80 

R=85 

N/A 80 % 

Número absoluto de óbitos por dengue. M=0  

R=0 

M= 0 

R=0 

M= 0 

R=0 

0 0 N.Absoluto 

Proporção de imóveis visitados em pelo 

menos 4 ciclos de visitas domiciliares 

para controle da dengue. 

M=1700 

R=0 

M=1810 

R=1744 

M= 1780 

R=1803 

1780 80% N.Absoluto  

Proporção de análises realizadas em 

amostras de água para consumo 

humano quanto aos parâmetros 

coliformes totais, cloro residual livre e 

turbidez. 

M=100  

R=0 

M= 100 

R=69,62 

M= 70 

R=RND 

70 30 % 



Proporção de trabalhadores que 

atendem ao SUS, na esfera pública, 

com vínculos protegidos. 

M= 100 

R=100 

M= 90 

R=100 

M= 90 

R=RND 

N/A 90 % 

Proporção de plano de saúde enviado 

ao conselho de saúde. 

M= 1 

R=N/A 

M= 1 

R=1 

M= 1 

R=1 

1 225 N.Absoluto 

Proporção de conselhos de saúde 

cadastrados no sistema de 

acompanhamento dos conselhos de 

saúde – SIACS 

M= 1 

R=1 

M= 1 

R=0 

M= 1 

R=1 

1 225 N.Absoluto 

Proporção de entes com pelo menos 

uma alimentação por ano no banco de 

preço em saúde. 

M=0  

R=0 

M= 1 

R=0 

M= 1 

R=RND 

1 1 N.Absoluto 

*M - meta  

*R - resultado 

*N/A – não se aplica 

*N/P – não pactuado 

*RND= resultado não disponível 

 

1.7 – Listagem dos Problemas Identificados 
 

 A falta e/ou a grande rotatividade do profissional médico, que acarreta com a 

desorganização da atenção básica, com demandas desorganizadas; 

 O descumprimento da carga horária por parte de alguns profissionais, com maior 

flexibilidade para o profissional médico; 

 A má estruturação física, que prejudica o atendimento humanizado; 

 Limitação/má utilização dos recursos financeiros; 

 Pouca integração profissional; 

 Baixa participação da comunidade no controle social; 

 Falta de especialidades médicas; 

 Baixa resolutividade do Hospital referência; 



 Central de Regulação deficiente, que prejudica o acesso, a integralidade e a 

resolutividade; 

 
 
PARTE II – DIRETRIZES, OBJETIVOS, METAS E INDICADORES. 
 

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

em tempo adequado ao atendimento das necessidades de saúde, mediante 

aprimoramento das políticas de atenção básica, de atenção especializada e hospitalar 

organizada em rede.  

Objetivo 1.1: Ampliar e qualificar o acesso a atenção básica com ênfase na 

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

 

META INDICADOR PERÍODO 

Aumentar a cobertura populacional estimada pelas 

equipes de Atenção Básica para 100%.  

Cobertura populacional 

estimada pelas equipes.  
2018 - 2021 

Realizar 90 % de cobertura anual do 

acompanhamento das condicionalidades do perfil 

de saúde das famílias e do Programa Bolsa 

Família.  

Cobertura de 

acompanhamento das 

condicionalidades de saúde do 

programa bolsa família. 

2018-2021 

Aumentar em 100% cobertura populacional 

estimada pelas equipes de Saúde Bucal. 

Cobertura populacional 

estimada pelas equipes 

básicas de Saúde Bucal. 

2018-2021 

Construir, reformar, ampliar e 2 Unidades Básicas 

de Saúde. 

Proporção de UBS 

construídas, ampliadas ou 

reformadas. 

2018-2021 

Promover a adesão de 06 escolas ao Programa 

Saúde na Escola. 

 

Proporção de escola com 

adesão ao PSE. 
2018-2021 

Ampliar o NASF. 

 

NASF ampliado. 
2018-2021 

Construir uma academia de saúde. 
Academia de saúde 

construída. 
2018-2021 



Implantar acolhimento com classificação de risco 

em 100% das UBS. 

Número de UBS com 

acolhimento implantado 
2018-2021 

Aumentar a proporção de UBS que ofertam testes 

rápidos para HIV, Sífilis e Hepatite B.  

Proporção de UBS com oferta 

de teste rápido para HIV, Sífilis 

e Hepatite B. 

2018-2021 

Implantar e/ou ampliar o PEC do ESUS/AB em 

todas UBS. 

Número de UBS com PEC 

implantado. 
2018-2021 

Manter 100% de Equipe de Estratégias de Saúde 

da Família-ESF, Estratégia de Saúde Bucal-ESB, 

Núcleo de Apoio à Saúde da Família-NASF. 

100% de ESF, ESB, NASF da 

APS mantidas 
2018-2021 

 

Objetivo 1.2 – Ampliar e qualificar o acesso a atenção ambulatorial especializada, serviço de 

apoio diagnóstico com ênfase na humanização, equidade e no atendimento das necessidades 

de saúde da população. 

 

META INDICADOR PERÍODO 

Ampliar a oferta de consultas especializadas  Número de consultas 

especializadas/ano 
2018-2021 

Implantar e manter um laboratório de prótese 

dentária. 

Número de laboratório de 

prótese dentária 

implantado/mantido 

2018-2021 

Implantar e manter um laboratório clínico 

municipal. 

Número de laboratório clínico 

municipal implantado e mantido. 
2018-2021 

Implantar e manter um serviço de 

ultrassonografia. 

Número de serviços de 

ultrassonografia implantado e 

mantido. 

2018-2021 

 
Objetivo 1.3– Ampliar e qualificar o acesso aos serviços de urgência e emergência, pré-

hospitalar, em tempo adequado com ênfase na humanização, equidade e no atendimento 

das necessidades de saúde da população. 

 



META INDICADOR PERÍODO 

Manter uma unidade de suporte básico do 

SAMU 

Número de unidade de suporte 

básico do SAMU mantida. 
2018-2021 

 

Objetivo 1.4 – Ampliar e qualificar o acesso aos serviços de saúde, em tempo adequado, 

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

aprimorando a política de atenção à saúde mental. 

META INDICADOR PERÍODO 

Implantar e implementar  o apoio matricial em 

Saúde Mental em 100% das UBS. 

Número de UBS com apoio 

matricial em saúde mental 

implantadas. 

2018-2021 

 

Objetivo 1.5 – Ampliar e qualificar o acesso aos serviços de saúde, em tempo adequado, 

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

aprimorando a política de atenção hospitalar. 

META INDICADOR PERÍODO 

Aumentar o percentual de parto normal. Percentual de gestantes com 

parto normal 
2018-2021 

Ampliar e reformar o hospital municipal Hospital municipal ampliado 

e/ou reformado 
2018-2021 

 

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

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

 

Objetivo 2.1 – Aprimorar a rede de atenção à saúde para promover o cuidado integral 

materno infantil. 

META INDICADOR PERÍODO 

Ampliar em 0,40 anualmente a razão de 

mulheres na faixa etária de 25 a 64 anos com 

um exame citopatológico a cada três anos. 

 

Razão de exames citopatológico 

do colo do útero em mulheres 

de 25 a 64 anos e a população 

da mesma faixa etária. 

2018-2021 

Ampliar a razão de exames de mamografia em Razão de exames de 
2018-2021 



mulheres de 50 a 69 anos de idade. 

 

mamografia de rastreamento 

realizados em mulheres de 50 a 

69 anos e população da mesma 

faixa etária. 

Diminuir a proporção de gravidez na 

adolescência (10-19 anos) 

Proporção de mulheres grávidas 

na faixa etária de 10 à 19 anos. 
2018-2021 

Aumentar a proporção de nascidos vivos de 

mães com no mínimo sete consultas de pré-

natal. 

Proporção de nascidos vivos de 

mães com sete ou mais 

consultas de pré-natal. 

2018-2021 

Aumentar a proporção de consultas ou VD para 

as puérperas na primeira semana após o parto. 

Proporção de puérperas que 

receberam VD ou realizaram 

consulta na primeira semana 

após o parto. 

2018-2021 

Aumentar o percentual de gestantes com início 

da assistência pré-natal no 1º trimestre 

gestacional. 

Proporção de gestantes com 

início da assistência pré-natal 

no 1º trimestre gestacional. 

2018-2021 

Aumentar o acesso ao teste rápido de sífilis das 

gestantes usuárias do SUS. 

Proporção de gestantes 

usuárias do SUS que realizaram 

teste rápido para sífilis. 

2018-2021 

Reduzir a taxa de mortalidade materna. Taxa de mortalidade materna. 
2018-2021 

Reduzir a taxa de mortalidade infantil. 
Taxa de mortalidade infantil. 

2018-2021 

Reduzir a taxa de incidência de sífilis congênita. 
Taxa de incidência de sífilis 

congênita. 
2018-2021 

Alcançar cobertura vacinal de 95% do 

calendário básico de vacinação. 

Proporção de vacinas do 

Calendário Básico de Vacinação 

da criança com coberturas 

vacinais alcançadas. 

2018-2021 

Investigar 100% dos óbitos infantis e fetais. 
Proporção de óbitos infantis e 

fetais investigados. 
2018-2021 

Investigar 90% dos óbitos em mulheres em 

idade fértil (MIF).  

Proporção de óbitos em 

mulheres em idade fértil (MIF) 

investigados. 

2018-2021 

Aumentar a proporção de óbitos maternos 
Proporção de óbitos maternos 

2018-2021 



investigados. 
investigados. 

 

Objetivo 2.2 – Aprimorar a rede de atenção à saúde para promover o cuidado integral ao 

adulto e ao idoso. 

Reduzir em 5 % taxa de mortalidade prematura 

(de 30 a 69 anos) pelo conjunto das quatro 

principais doenças crônicas não transmissíveis 

– DCNT (Doenças do aparelho circulatório e 

músculo esquelético, câncer, diabetes e 

doenças respiratórias crônicas).  

Taxa de mortalidade prematura 

(de 30 69 anos) pelo conjunto das 

quatro principais DCNTs 

(doenças do aparelho circulatório, 

câncer, diabetes e doenças 

respiratórias crônicas). 

2018-2021 

Reduzir a proporção de óbitos nas internações 

por infarto agudo do miocárdio (IAM). 

Proporção de óbitos nas 

internações por infarto agudo do 

miocárdio (IAM). 

2018-2021 

Ampliar o percentual de cobertura de 

acompanhamento de hipertensos na atenção 

básica. 

Percentual de hipertensos 

acompanhados na atenção 

básica. 

2018-2021 

Reorganizar a atenção aos portadores de 

hipertensão arterial sistêmica de acordo com os 

estratos de risco. 

Proporção de portadores de 

hipertensão arterial sistêmica 

cadastrados conforme o risco. 

2018-2021 

Ampliar o percentual de cobertura de 

acompanhamento de diabéticos na atenção 

básica. 

Percentual de diabéticos 

acompanhados na atenção 

básica. 

2018-2021 

Ampliar a proporção de exames de anti-HIV 

realizados entre os casos novos de tuberculose. 

Proporção de exames de anti-HIV 

realizados entre os casos novos 

de tuberculose. 

2018-2021 

Ampliar a proporção de cura dos casos novos 

de hanseníase nos anos das coortes. 

Proporção de cura de casos 

novos de hanseníase 

diagnosticados nos anos das 

coortes 

2018-2021 

Ampliar a proporção de contatos 

intradomiciliares examinados de casos novos de 

hanseníase. 

 

Proporção de contatos 

intradomiciliares de casos novos 

de hanseníase examinados. 

2018-2021 



Aumentar o percentual de ação coletiva de 

escovação dental supervisionada. 

Percentual de ação coletiva de 

escovação dental supervisionada. 
2018-2021 

Reduzir o percentual de exodontia em relação 

aos procedimentos preventivos e curativos. 

Percentual de exodontia em 

relação aos procedimentos 

preventivos e curativos. 

2018-2021 

 

 

Diretriz 3- Redução e prevenção de risco e agravos à saúde da população por meio das 

ações de vigilância, prevenção, promoção e proteção à saúde. 

Objetivo 3.1 – Organizar as ações de controle do Aedes aegypti para reduzir o risco de 

epidemia pelos agravos transmitidos pelo mosquito. 

 

META INDICADOR PERÍODO 

Realizar pelo menos quatro ciclos de visitas 

domiciliares para controle da dengue em 100% 

dos imóveis. 

Proporção de imóveis visitados 

em, pelo quatro ciclos de visitas 

domiciliares para controle da 

dengue. 

2018-2021 

Realizar o controle vetorial e PVE em 100% dos 

casos de infestação predial identificados pelas 

armadilhas e dos casos confirmados de 

arboviroses transmitidas pelo Aedes aegypti. 

Proporção de controle vetorial 

realizados nos casos de infestação 

predial identificados. 

2018-2021 

 

Objetivo 3.2 – Aprimorar e manter as ações de vigilância em saúde para assegurar a 

promoção e proteção à saúde da população.   

 

META INDICADOR PERÍODO 

Qualificar e manter as ações de vigilância 

sanitária. 

Número de ações de vigilância 

sanitária. 
2018-2021 

Qualificar e manter as ações de vigilância 

epidemiológica. 

Número de ações de vigilância 

epidemiológica. 
2018-2021 

Qualificar e manter as ações de vigilância Número de ações de vigilância 
2018-2021 



ambiental. ambiental. 

Realizar monitoramento da qualidade da água 

para consumo humano, em 100% das amostras 

de água, conforme a Diretriz Nacional do 

Programa de Vigilância da Água de Consumo 

Humano- VIGIAGUA. 

 

Proporção de análises 

realizadas em amostras de 

água para consumo humano 

quanto aos parâmetros 

coliformes totais, cloro residual 

livre e turbidez. 

2018-2021 

Notificar 100% dos agravos de notificação 

compulsória. 

Percentual de agravos de 

notificação compulsória. 
2018-2021 

Investigar 100% dos agravos notificados 

referentes à saúde do trabalhador. 

Percentual de agravos 

notificados e investigados. 
2018-2021 

Encerrar 80% ou mais das doenças 

compulsórias imediatas registradas no SINAN, 

em até 60 dias a partir da data de notificação. 

Proporção de casos de doenças 

compulsórias registradas no 

SINAN, em até 60 dias a partir 

da data de notificação. 

2018-2021 

Ampliar a proporção de registro de óbitos com 

causa básica definida. 

Proporção de registro de óbitos 

com causa básica definida. 
2018-2021 

 

Diretriz 4 – Qualificar, valorizar os trabalhadores da Saúde e democratizar as relações de 

trabalho. 

Objetivo 4.1 – Investir em qualificação e na educação permanente dos trabalhadores do 

SUS no município. 

META INDICADOR PERÍODO 

Desenvolver atividades de EP para 100% das 

equipes de saúde da família. 

Número de equipes de saúde 

da família com atividades de EP 

desenvolvidas. 

2018-2021 

Desenvolver atividades de EP para 100% da 

vigilância em saúde. 

Número de equipes de 

vigilância em saúde com 

atividades de EP desenvolvidas. 

2018-2021 

Instituir a avaliação de desempenho em 100% 

das equipes de Saúde da Família. 

Número de equipes de Saúde 

da Família com avaliação de 

desempenho instituída. 

2018-2021 

Capacitar 100% das equipes das UBS para Percentual de equipes das UBS 
2018-2021 



atender as pequenas urgências. capacitadas em pequenas 

urgências. 

Implantar a Política Municipal De Educação 

Permanente 

Política Municipal De Educação 

Permanente implantada. 
2018-2021 

Capacitar 100% das equipes das UBS em 

acolhimento com classificação de risco. 

Percentual das equipes das 

UBS capacitadas em 

acolhimento com classificação 

de risco 

2018-2021 

 

Diretriz 5 – Garantia de acesso à população a assistência farmacêutica. 

Objetivo 5.1 – Ampliar o acesso da população a medicamentos, promover o uso racional 

e qualificar a assistência farmacêutica no âmbito do SUS. 

META INDICADOR PERÍODO 

Implantar o Sistema Nacional de Gestão da 

Assistência Farmacêutica (Horus), na farmácia 

central do Município. 

Sistema HORUS implantados. 

 

2018-2021 

Adequar área física e equipamentos dos 

dispensatórios/farmácias nas UBS para 

atendimento qualificado à população. 

Ciclo de assistência 

farmacêutica aperfeiçoado. 
2018-2021 

Garantir a regularidade do fornecimento dos 

100% dos medicamentos da REMUNE 

componente básico. 

Percentual de medicamentos da 

REMUNE componente básico 

com fornecimento regular. 

2018-2021 

Garantir a regularidade do fornecimento dos 

100% dos medicamentos especializados da 

REMUNE. 

Percentual de medicamentos da 

REMUNE componente 

especializado com fornecimento 

regular. 

2018-2021 

Implantar o Programa Nacional de Qualificação 

da Assistência Farmacêutica (Qualifar-SUS) 

Qualifar-SUS implantada no 

município. 
2018-2021 

 

Diretriz 6 – Fortalecimento das instâncias de controle social, garantindo o caráter 

deliberativo dos conselhos de saúde, ampliando os canais de interação com o usuário, 

com garantia de transparência e participação cidadã. 

Objetivo 6.1 – Fortalecer o controle social com garantia de transparência e participação 

cidadã. 



META INDICADOR PERÍODO 

Manter a estrutura de funcionamentos do 

Conselho Municipal de Saúde (CMS) 

Estrutura do conselho mantida 
2018-2021 

Apoiar a realização de 02 Conferências 

Municipais de Saúde. 

Número de Conferências 

Municipais realizadas. 

2018-2021 

 

 
Diretriz 7 – Qualificação da Gestão e Financiamento adequado e sustentável que atenda 

às necessidades da Rede de Atenção á Saúde. 

Objetivo 7.1 – Cumprir os dispositivos legais de aplicação dos recursos financeiros em 

ações e serviços públicos de saúde. 

META INDICADOR PERÍODO 

Ampliar o percentual de recursos aplicados na 

APS. 

Percentual de recursos 

aplicados na APS. 
2018-2021 

Aplicar 100% dos recursos financeiros oriundos 

de emendas parlamentares, dentro do prazo 

legal. 

Percentual de recursos 

financeiros oriundos de 

emendas parlamentares, dentro 

do prazo legal. 

2018-2021 

 

Diretriz 8 – Qualificação dos padrões de interoperabilidade e informação em saúde. 

Objetivo 8.1 – Implementar padrões de interoperabilidade e informação em saúde no 

âmbito do SUS. 

META INDICADOR PERÍODO 

Alimentar de forma qualificada os dados-mensal 

e sistemática dos bancos de dados Nacionais 

dos Sistemas: Cadastro Nacional de 

Estabelecimentos (SCNES), Serviço de 

Atendimento Médico de Urgência (SAMU), 

Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional 

Número de alimentações 

realizadas durante o ano de 

forma qualificada dos Bancos 

de Dados Nacionais dos 

Sistemas. 

2018-2021 



(SISVAN), Sistema de Informação em Saúde 

(SISAB), SARGSUS, SIOPS, Sistema de 

Informação de Agravos de Notificação(SINAN), 

Sistema de Informação de Mortalidade(SIM), 

Sistema de Informação de Nascidos 

Vivos(SINASC). 

 

PARTE III – COMPATIBILIZAÇÃO DAS PROPOSTAS DA CONFERÊNCIA MUNICIPAL 

DE SAÚDE COM O PLANO MUNICIPAL DE SAÚDE 

As Diretrizes e Propostas de Saúde do Município de Santo Inácio do Piauí foram 

aprovadas e elaboradas após ampla discussão com os grupos durante a Conferência Municipal 

de Saúde realizada no dia 02 de agosto de 2017. Após as palestras e debates, a plenária foi 

dividida em 03 (três) grupos cada um com uma área temática. As áreas temáticas trabalhadas 

foram: 

  

GRUPO 01 

EIXO: SAÚDE COMO DIREITO. 

Coordenador: Edna Maria Martins  

Relator: Thiago Weslley Andrade 

PROPOSTAS: 

 Manter que a atenção primária a saúde continue territorializada, considerando as 

áreas, a partir de estudos de vulnerabilidades, sócios demográficos e 

epidemiológicos; 

 Elaborar estratégias de mobilização e sensibilização da sociedade civil organizada 

através de suas entidades, para estimular e fortalecer o processo democrático de 

participação social do SUS, utilizando-se dos meios de comunicação (carro de 

som); 

 Implementar e garantir a saúde integral para as populações vulneráveis; 

 Garantir a partir da Atenção Básica o acesso universal aos serviços de saúde 

sexual e reprodutiva da mulher, fortalecendo o planejamento familiar, a prevenção 

e o tratamento; 



 Garantir a continuidade do Programa Farmácia Básica com repasse financeiro 

para a assistência farmacêutica baseado no número de munícipes cadastrados no 

e-SUS e não no censo demográfico populacional do IBGE. 

 

GRUPO 02 

Eixo: CONSOLIDAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO SUS 

Coordenador: Erlane Celestina de Morais  

Relator: Antonio de Moura  

PROPOSTAS: 

 Consolidação dos princípios do SUS, mantendo-o de forma integral, equânime, 

universal e de gestão pública; 

 Fortalecimento e ampliação das Políticas de Atenção Integral à Saúde. 

 - Ampliação e otimização do acesso aos serviços de saúde de qualidade, em tempo 

adequado, com ênfase na humanização, equidade e integralidade, com justiça 

social, respeitando as diversidades pessoais e coletivas, ambientais, sociais e 

sanitárias das regiões; 

 Executar o Plano de Carreira, Cargos e Salários a nível munucipal dos 

trabalhadores da atenção básica. 

 Fortalecer a vigilância de saúde do trabalhador, com articulação entre as vigilâncias 

em saúde; 

 Implementar o e-SUS (Sistema de Informação da Atenção Básica), garantindo a 

implantação da rede de informatização, em toda a atenção básica; 

 

GRUPO 03 

EIXO: FINANCIAMENTO ADEQUADO E SUFICIENTE PARA O SUS 

Coordenador: José Gilmar de Sousa Silva 

Relator: Layla Riane Vieira de Sousa 

PROPOSTAS: 

 Que a Secretaria Municipal Saúde, qualifique seu quadro de profissionais em parceria com Secretaria de 

Estado da Saúde utilizando os recursos da Política Nacional de Educação Permanente; 

 Que o Governo federal e estadual incremente e descentralize recursos da média 

complexidade para o município; 



 Que o governo Municipal de Santo Inácio do Piauí, busque recurso junto ao Governo Estadual ou 

Federal ou emenda parlamentar a fim de adquirir um veículo que venha atender a zona rural do 

município nas ações realizadas pelas Equipes de Estratégias de Saúde da Família; 

 Que o governo municipal de Santo Inácio do Piauí busque recursos junto ao Governo Estadual ou 

Federal ou emenda parlamentar a aquisição de motos para ACS da zona rural; 

 Que a Secretaria de Estado de Saúde do Piauí repasse recurso do fundo a fundo aos municípios de 

forma regular de sua competência; 

 Que o Governo federal abra o sistema para o cadastro de emenda parlamentar direcionada 

implantação de uma academia popular com vista a tender a comunidade municipal. 

 

 

PARTE IV – PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA 

 

Estimativa de recursos financeiros 

Recursos Próprios 

(T.M = 15%) 

2018 2019 2020 2021 

1.605.000,00 1.605.506,00 1.700.000,00 1.750.000,00 

Recursos Federais 

Bloco Atenção Básica 1.120.000,00 1.124.000,00 1.128.000,00 1.128.000,00 

Bloco Assistência 

Farmacêutica 

21.000,00 21.000,00 22.000,00 22.300,00 

Bloco V. Saúde 31.000,00 31.000,00 31.000,00 31.000,00 

Bloco MAC 0,00 0,00 0,00 0,00 

Bloco Investimento 80.000,00 85.000,00 92.000,00 95.000,00 

Bloco Gestão 11.000,00 11.500,00 12.000,00 13.000,00 

Recursos Estaduais ? ? ? ? 

Total 1.253.000,00 1.272.500,00 1.285.000,00 1.289.300,00 

 

 

 



PARTE V – MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO  
 

O Plano Municipal de Saúde requer avaliações periódicas, por ser um instrumento 

plurianual. Será operacionalizado pela Secretaria Municipal da Saúde e acompanhado através de 

relatórios semestrais que serão apresentados ao Conselho Municipal de Saúde, além de 

sistematizado anualmente através do Relatório Anual de Gestão.  

Tal acompanhamento revelará se as estratégias e atividades estão sendo adequadas e 

compatíveis com as metas propostas no plano, avaliando-se, também, seu impacto para melhorar 

o nível de saúde da população e qual a satisfação do usuário, que será avaliado pelo consenso 

dos Conselheiros Municipais de Saúde. A consolidação dessas informações semestrais será 

avaliada pelos conselheiros. 

Reconhecendo o grande desafio de implantar a prática de avaliar enquanto inserção no 

ato de planejar, a SMS não abrirá mão dessa ferramenta que subsidiará a intervenção cujo 

objetivo será modificar a ação problema. 

Nesse Plano a avaliação terá três momentos distintos: a avaliação como parte integrante 

do planejamento, a avaliação de implementação da intervenção e avaliação dos resultados 

(efeitos e impactos). Estes momentos por sua vez serão focalizados, na estrutura, no processo e 

no resultado, conforme os tipos de problemas identificados. 

Serão utilizados métodos que auxiliarão no processo de avaliação do Plano Municipal de 

Saúde, como: Acompanhamento pelo Conselho Municipal de Saúde através do Relatório Anual de 

Gestão que constará todos os indicadores pactuados. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


