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1. APRESENTAÇÃO  

A Secretaria Municipal de Saúde de Santo Inácio, estado do Piauí, tema honra 

de apresentar o Plano Municipal de Saúde (PMS), quadriênio 2022-2025, que foi 

construído com a participação de representantes do Governo, Conselho Municipal de 

Saúde, Profissionais de Saúde e da Sociedade Civil.  

O planejamento não é tarefa apenas dos planejadores. Ele deve ser desenvolvido 

também pelos atores envolvidos nas ações, e foi desta forma que planejamos, ouvindo 

cada um dos participantes, trabalhando com a realidade que a população de Santo Inácio 

/ PI, vivência. Pois entendemos que planejar não é fazer uma mera declaração de 

intenções ou listas de desejos. Requer decisões e ações imediatas. Devem conter objetivos 

que possam ser alcançados, caso contrário perderá a credibilidade.  

As prioridades de atuação traçadas neste Plano são resultados de um trabalho 

desenvolvido de forma transparente, participativa e democrática, com todos os setores da 

Secretaria Municipal de Saúde. A diversidade dos atores envolvidos na elaboração do 

Plano Municipal de Saúde 2022-2025, possibilitou atingir as principais demandas de 

saúde da população, com a descrição dos problemas, objetivos, diretrizes, principais 

metas estabelecidas e indicadores para alcance das mesmas.  

O Pacto pela Saúde, de fevereiro de 2006, reafirma a importância da construção 

do Plano Municipal de Saúde, consolidado na Portaria 01/2017 de 28 de setembro de 

2017 e, exigido na Lei 8080/90, atribuindo ao gestor municipal a responsabilidade, de 

elaborar e atualizar periodicamente o Plano de Saúde, instrumento de gestão essencial 

para direcionar as atividades e Programações Anuais de Saúde (PAS).  

O Plano Municipal é a base para a execução, acompanhamento, avaliação e a 

gestão do sistema de saúde, portanto, sua elaboração deve ser criteriosa e fundamentada 

no cenário municipal, considerando aspectos socioeconômicos, epidemiológicos, a 

capacidade instalada dos serviços de saúde e o desempenho da gestão.  

O principal objetivo é impactar positivamente nas condições de saúde da 

população, para tanto, é fundamental que a definição de metas e prioridades para as 

estratégias de intervenção sejam passiveis de execução. 
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2. INTRODUÇÃO  

Planejar saúde é um desafio e requer ampla reflexão sobre a realidade do 

município e compreensão das inter-relações que permeiam o Sistema Único de Saúde - 

SUS. Nesse sentido, este Plano desenvolve orientações estratégicas com a finalidade de 

sustentar política, técnica e financeiramente as necessidades do município, dando-lhe um 

cunho integrador e facilitador na coordenação e interação dos múltiplos setores da saúde. 

Busca estruturar e planejar de forma adequada os passos a serem dados na área da saúde 

em nosso município, traduzindo as diretrizes, objetivos e metas para o período de quatro 

anos.  

O Plano Municipal de Saúde (PMS) constitui-se no instrumento central de 

planejamento e orienta a implementação de todas as iniciativas de gestão no Sistema 

Único de Saúde (SUS), explicitando os compromissos setoriais de governo, além de 

refletir, a partir da análise situacional, as necessidades de saúde da população. Capacidade 

de oferta pública de ações, serviços e produtos para o seu atendimento no próximo 

quadriênio. A elaboração deste plano se deu de forma compartilhada, amplamente 

discutida com a população, Conselho Municipal de Saúde, trabalhadores do SUS, órgãos 

da Prefeitura Santo Inácio, de modo compatibilizado com o Plano Plurianual - PPA deste 

mesmo período.  

Entende-se que o Plano Municipal de Saúde não é um produto finalizado, mas 

um instrumento em atualização contínua, com a finalidade de promover uma saúde mais 

acessível a todos. Primordialmente, a sua construção visa entre outros ampliar e qualificar 

o acesso às ações e serviços de saúde, com ênfase nos princípios e diretrizes do Sistema 

Único de Saúde - SUS, universalidade, integralidade, equidade, humanização e justiça 

social, considerando as redes temáticas e demais políticas de atenção e vigilância em 

saúde, bem como os determinantes sociais de saúde nos territórios, na melhoria e 

qualificação dos profissionais envolvidos na área da saúde, na melhoria das condições 

físicas, no aumento de recursos, equipamentos e pessoal, e, o que é imprescindível, 

projetar o futuro através de um planejamento que defina metas e estratégias para atingi-

las. 
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Por fim, é importante ressaltar que este Plano, como instrumento de gestão, irá 

auxiliar no Planejamento anual, tais como: na elaboração da Programação Anual de Saúde 

– PAS, dos Relatórios Quadrimestrais – RDQA e do Relatório Anual de Gestão – RAG. 

3. IDENTIFICAÇÃO  

3.1 INFORMAÇÕES TERRITORIAIS  

UF Município 

PI Santo Inácio 

Área População Densidade IBGE 

852,106 km² 3.809 hab 4,28 hab/km² 2209500  

 

     3.2 PREFEITURA  

Prefeito  

Tairo Moura Mesquita  

CNPJ   Endereço Telefone  

06.553.945/0001-17 Praça Aurino Luz, 26, Centro.  

CEP 64.560-000 

 (89) 3451-1214  

Site 

http://santoinaciodopiaui.pi.gov.br 

 

3.3 SECRETARIA DE SAÚDE 

Secretário (a)  

Bruna Lara Carvalho Monteiro Mesquita  

CNES  Região de Saúde 

6.854.745 Vale do Canindé  

CNPJ   Endereço Telefone  

02.721.407/0001-33 Rua Marcos Parente, S/N, Centro.  (89) 3451-1166  

E-mail 

saudesantoinacio@hotmail.com 

  

 

http://santoinaciodopiaui.pi.gov.br/
mailto:saudesantoinacio@hotmail.com
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3.4 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 

Natureza jurídica  

Fundo Municipal de Saúde Santo Inácio do Piauí  

CNPJ Lei  Data de Criação   

11.259.057/0001-26 017/1993 01/06/1993 

3.5 CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE 

Lei de Criação Data de criação Endereço 

Nº 288/91 02/10/1991 Rua Marcos Parente, S/N, 

Centro. 

E-mail Telefone 

  cmssantoinacio@gmail.com  (89) 3451-1166 

Número de Conselheiros por Segmento 

Usuários Trabalhadores de Saúde Gestão / Prestadores 

06 03 03 

Presidente do Conselho 

Erlane Celestina de Moraes 

  

3.6 INSTRUMENTO 

Conferência Municipal de Saúde (10ª) 

22 e 23 de novembro de 2021 

Plano Municipal de Saúde 

2022 – 2025 

  

 

 

 

mailto:cmssantoinacio@gmail.com
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4. ANÁLISE SITUACIONAL  

4.1 Aspectos históricos, 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 instalado 

uma feira livre que logo ganhou fama. Daí em diante foi rápido o desenvolvimento do 

povoado. Sua emancipação, porém, só chegou em 1963. 

 

Formação Administrativa 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. 

As principais fontes d’água que drenam o município são: o Rio Canindé e os 

riachos Raposão e Tranqueira. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Munic%C3%ADpio
https://pt.wikipedia.org/wiki/Rio_Canind%C3%A9
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O município possui um clima tropical semiúmido com estação de inverno seca. 

Os níveis de pluviométricos do município, que é definido pelo Regime Equatorial 

Continental, variam em torno dos 1.200 mm, que se distribuem ao longo de cinco meses, 

sendo o trimestre de janeiro, fevereiro e março o mais úmido. Os meses de setembro, 

outubro e novembro constituem o trimestre mais quente do município, 

com temperaturas médias em torno dos 37 °C, já as baixas temperaturas costumam ser 

mais frequentes entre os meses de junho, julho e agosto, onde as temperaturas podem 

superar os 22 °C. 

 

Localiza-se a uma latitude 07º25'47" sul e a uma longitude 41º54'39" oeste, 

estando a uma altitude de 210 metros. Possui uma área de 852,106 km². E fica a 344 km 

da Capital Teresina. 

Tendo como municípios limítrofes: 

• Norte: Colônia do Piauí e Wall Ferraz 

• Sul: Simplício Mendes e Campinas do Piauí 

• Oeste: São Miguel do Fidalgo e Colônia do Piauí 

• Leste: Itainópolis e Floresta do Piauí 

 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Clima_tropical
https://pt.wikipedia.org/wiki/Esta%C3%A7%C3%A3o_do_ano
https://pt.wikipedia.org/wiki/Inverno
https://pt.wikipedia.org/wiki/Pluviometria
https://pt.wikipedia.org/wiki/Trimestre
https://pt.wikipedia.org/wiki/Temperatura
https://pt.wikipedia.org/wiki/Temperatura
https://pt.wikipedia.org/wiki/Latitude
https://pt.wikipedia.org/wiki/Longitude
https://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%81rea
https://pt.wikipedia.org/wiki/Col%C3%B4nia_do_Piau%C3%AD
https://pt.wikipedia.org/wiki/Wall_Ferraz
https://pt.wikipedia.org/wiki/Simpl%C3%ADcio_Mendes
https://pt.wikipedia.org/wiki/Campinas_do_Piau%C3%AD
https://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A3o_Miguel_do_Fidalgo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Col%C3%B4nia_do_Piau%C3%AD
https://pt.wikipedia.org/wiki/Itain%C3%B3polis
https://pt.wikipedia.org/wiki/Floresta_do_Piau%C3%AD
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4.2 PERFIL DEMOGRAFICO  

Perfil demográfico é agrupar uma série de características e dados de seres 

humanos, como idade, gênero, educação, renda, moradia, ente outras informações.    

Neste instrumento, no que diz respeito a população residente, apresentamos uma 

população estimada em 2021, para o município de Santo Inácio do Piauí, de 3.809 

pessoas, segundo dados do portal do DATASUS, sistema TABENET. Sendo assim, segue 

uma tabela com divisão por faixa etária e sexo.  

Tabela 01 – Distribuição populacional por sexo e faixa etária, 2021. 

Faixa Etária Homem Mulher Total 

0-4 121 116 237 

5-9 124 113 237 

10-14 137 110 247 

15-19 159 138 297 

20-29 280 287 567 

30-39 271 266 537 

40-49 296 278 574 

50-59 216 229 445 

60-69 151 213 324 

70+ 125 179 304 

Total 1.880 1.929 3.809 

Fonte: Ministério da Saúde/SVS – TABNET DATASUS. 

Considerando a distribuição por sexo, a população feminina é um pouco maior, 

são 1.929 mulheres e corresponde a 50,65% do total, enquanto a masculina é de 1.880, 

o que equivalente a 49,35% da população residente. 

4.3 TRABALHO E RENDIMENTO  

Em 2020, o salário médio mensal era de 1.7 salários mínimos. A proporção de 

pessoas ocupadas em relação à população total era de 8.1%. Na comparação com os 

outros municípios do estado, ocupava as posições 142 de 224 e 47 de 224, 
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respectivamente. Já na comparação com cidades do país todo, ficava na posição 3792 de 

5570 e 4094 de 5570, respectivamente. Considerando domicílios com rendimentos 

mensais de até meio salário mínimo por pessoa, tinha 53.4% da população nessas 

condições, o que o colocava na posição 140 de 224 dentre as cidades do estado e na 

posição 719 de 5570 dentre as cidades do Brasil. 

Tabela 02 – Proporção de pessoas ocupadas, 2020. 

População Quantidade 

Pessoal ocupado (2020) 307 pessoas 

População ocupada (2020) 8,1 % 

Rendimento nominal até ½ salário mínimo (2010) 53,4 % 

Fonte: IBGE. 

 

4.4 ECONOMIA  

Em 2019, tinha um PIB per capita de R$ 8.874,07. Na comparação com os 

demais municípios do estado, sua posição era de 113 de 224. Já na comparação com 

cidades do Brasil toda sua colocação era de 4716 de 5570. Em 2015, tinha 99,1% do seu 

orçamento proveniente de fontes externas. Em comparação às outras cidades do estado, 

estava na posição 1 de 224 e, quando comparado a cidades do Brasil todo, ficava em 12 

de 5570. Veja alguns indicadores de economia. 

Tabela 03 – Indicadores de economia (IBGE, 2021) 

Descrição Quantidade 

PIB per capita [2019] 8.874,07 

Percentual das receitas oriundas de fontes externas [2015] 99,1% 

Índice de Desenvolvimento Humano Municipal 

(IDHM) [2010] 

0,613 

Total de receitas realizadas [2017] 13.511,24 R$ 

(x 1000)* 

Total de despesas empenhadas [2017] 12.817,28 R$ 

(x 1000)* 

Fonte: IBGE - Censos Demográficos. 
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4.5 TERRITÓRIO E AMBIENTE  

Apresenta 0.2% de domicílios com esgotamento sanitário adequado, 77% 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 216 

de 224, 100 de 224 e 84 de 224, respectivamente. Já quando comparado a outras cidades 

do Brasil, sua posição é 5551 de 5570, 2636 de 5570 e 4835 de 5570, respectivamente. 

Tabela 04 – Indicadores de território e ambiente (IBGE, 2021) 

Descrição Quantidade 

Área da unidade territorial [2021] 852,106 km² 

Esgotamento sanitário adequado [2010] 0,2% 

Arborização de vias públicas [2010] 77% 

Urbanização de vias públicas [2010] 0% 

Fonte: IBGE - Censos Demográficos. 

 

4.6 EDUCAÇÃO  

Em 2019, os alunos dos anos iniciais da rede pública da cidade tiveram nota 

média de 5.4 no IDEB. Para os alunos dos anos finais, essa nota foi de 4.9. Na comparação 

com cidades do mesmo estado, a nota dos alunos dos anos iniciais colocava esta cidade 

na posição 64 de 224. Considerando a nota dos alunos dos anos finais, a posição passava 

a 43 de 224. A taxa de escolarização (para pessoas de 6 a 14 anos) foi de 99,3% em 2010.  

Isso posicionava o município na posição 10 de 224, dentre as cidades do estado e na 

posição 346 de 5570, dentre as cidades do Brasil. 

Assim, as tabelas a seguir apresenta o número de alunos matriculados em 2021, 

o quantitativo de escolas por nível de ensino e os indicadores de educação apresentado 

pelo IBGE, respectivamente. 

Tabela 05 – Quantitativo de alunos por rede de ensino, 2021. 

Alunos  Quantidade 

Alunos matriculados na rede municipal (2021) 611 

Alunos matriculados na rede estadual (2021) 380 

Fonte: SEMED 2021. 
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Tabela 06 – Quantitativo de escolas por nível de ensino, 2021. 

Estabelecimento Quantidade 

Pré-escolar (2021)  01 

Ensino fundamental (2021)  01 

Ensino médio (2021) 02 

Fonte: SEMED 2021. 

  

Tabela 07 – Indicadores de educação (IBGE, 2021) 

Descrição Quantidade 

Taxa de Escolaridade de 6 a 14 anos (2010) 99,3% 

IDEB – Anos iniciais do Ensino Fundamental (2019) 5,4 

IDEB – Anos finais do Ensino Fundamental (2019) 4,9 

Matrículas Ensino Fundamental (2021) 400 

Matrículas no Ensino Médio (2021) 229 

Docentes no ensino fundamental (2021) 29  

Docentes no ensino médio (2021)  20  

Fonte: IBGE - Censos Demográficos. 

 

 

5. PERFIL EPIDEMIOLOGICO 

O perfil epidemiológico tem como objetivo prestar informações aos 

profissionais a respeito de doenças e agravos de notificação compulsória no município. 

Oferecendo subsídios aos gestores e profissionais vinculados na Rede Pública para as 

ações de planejamento, promoção e prevenção no enfrentamento aos agravos de interesse 

em Saúde Pública, assim colaborando com as ações de fortalecimento da Rede de Atenção 

Básica proporcionando a melhoria na qualidade de atendimento visando à maior 

satisfação da comunidade.  

O Brasil modificou seu perfil de morbimortalidade, ocorrendo a transição 

epidemiológica, com a diminuição das internações e dos óbitos causados pelas doenças 

infecto-parasitárias e aumento progressivos das doenças crônico-degenerativas, como as 

doenças cardiovasculares e neoplasias, bem como causas externas.  

Elas representam as DCNT, doenças crônicas não transmissíveis, e os principais 

fatores de risco comportamentais para o adoecimento delas, são: tabagismo, consumo de 
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álcool, alimentação não saudável e inatividade física. Estes podem ser modificados pela 

mudança de comportamento e por ações governamentais que regulamentem e reduzam, 

por exemplo, a comercialização, o consumo e a exposição de produtos danosos à saúde. 

O monitoramento da morbimortalidade em DCNT, componente essencial para a 

vigilância, é realizado por meio dos sistemas de informações do SUS e outros. Assim, 

atribui-se indicadores de saúde para que se possa monitorar os casos de natalidade e 

mortalidade. 

  

Quadro 01 – Natalidade e mortalidade por ano de ocorrência  

Ano Nascidos vivos Mortalidade 

infantil 

Taxa de mortalidade 

infantil 

2018 39 1 25,64 

2019 54 1 18,51 

2020 48 0 0,00 

2021 32 1 31,25 

Fonte: Ministério da Saúde/SVS – TABNET DATASUS (SINAN e SIM) 

 

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

idade, por mil nascidos vivos, em determinado espaço geográfico, no ano considerado. A 

mortalidade infantil compreende a soma dos óbitos ocorridos nos períodos neonatal 

precoce (0 a 6 dias de vida), neonatal tardio (7 a 27 dias) e pós neonatal (28 dias e mais). 

A Taxa de Mortalidade Infantil estima o risco de um nascido vivo morrer durante o seu 

primeiro ano de vida, sendo geralmente classificado em: alto (50 ou mais), médio (20 a 

49) e baixo (menos de 20). 

Assim, a taxa de mortalidade infantil de Santo Inácio do Piauí, vem se mantendo 

em baixos níveis. Precisamos ainda, diminuir ou, pelo menos, manter esses números. Isso 

acontece porque o município desenvolve políticas de ações preventivas que colaboram 

desde o atendimento pré-natal à gestante, ao encaminhamento a maternidade, incentivo 

ao parto normal, a qualidade do atendimento ao recém-nascido, o incentivo ao 

aleitamento materno, à vacinação e às consultas médicas e de enfermagem, resultando em 

uma baixa taxa de mortalidade infantil. 
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Além da mortalidade infantil, devemos observar e analisar outras causas de morte, 

conforme indicadores apresentados adiante. 

Quadro 02 – Mortalidade por causa segundo CID 10, entre 2017 e 2020. 

Óbitos por Capítulo CID-10 e Ano ocorrência  

Capítulo CID-10 2017 2018 2019 2020 Total 

I.   Algumas doenças infecciosas e 

parasitárias 

6 6 7 13 32 

II.  Neoplasias (tumores) 3 2 5 4 14 

IV.  Doenças endócrinas nutricionais e 

metabólicas  

5 2 4 5 16 

V. Transtornos mentais e 

comportamentais  

3 0 0 2 5 

VI. Doenças do sistema nervoso  2 1 0 1 4 

IX.  Doenças do aparelho circulatório 24 19 14 26 83 

X.   Doenças do aparelho respiratório  3 8 11 12 34 

XI.  Doenças do aparelho digestivo 2 1 3 2 8 

XII. Doenças da pele e do tecido 

subcutâneo 

1 0 0 0 1 

XIV. Doenças do aparelho geniturinário 1 3 3 0 7 

XVIII. Sintomas, sinais e achados 

anormais de exames clínicos e 

laboratoriais  

16 16 16 18 66 

XX. Causas externas de morbidade e 

mortalidade  

1 1 3 5 10 

Total  67 59 66 88 280 

Fonte: Ministério da Saúde/SVS – TABNET DATASUS 

 

O perfil de morbidade municipal tem se modificado ao longo dos anos, 

acompanhando as mudanças ocorridas no estado e no país. O envelhecimento da 

população, aliado a outros determinantes e condicionantes de saúde têm contribuído para 

o aumento das doenças crônicas não transmissíveis, mudando o perfil saúde-doença no 

município. Excluindo as internações por gravidez, as doenças infecciosas e parasitárias 

ocupam o primeiro lugar nas causas de internação hospitalar. Seguindo, vem as neoplasias 

e as lesões por envenenamento e causas externas. E em terceiro lugar as doenças do 

aparelho circulatório, como mostra o quadro das principais causas de internações no 

município, conforme os capítulos da CID-10, entre 2018 e 2021.  
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Quadro 03 – Principais causas de internação hospitalar, 2018 a 2021. 

Internações por Capítulo CID-10 e Ano atendimento 

Capítulo CID-10 2018 2019 2020 2021 Total 

I.   Algumas doenças infecciosas e 

parasitárias 

14 17 29 50 110 

II.  Neoplasias (tumores) 18 20 25 20 83 

III. Doenças do sangue dos órgãos 

hematopoético e de alguns transtornos 

imunitários  

4 3 4 2 13 

IV.  Doenças endócrinas, nutricionais e 

metabólicas  

7 7 2 4 20 

V. Transtornos mentais e 

comportamentais  

1 2 1 1 5 

VI. Doenças do sistema nervoso  1 1 5 3 10 

IX.  Doenças do aparelho circulatório 23 24 10 17 74 

X.   Doenças do aparelho respiratório  13 15 9 8 45 

XI.  Doenças do aparelho digestivo 16 15 10 23 64 

XII. Doenças da pele e do tecido 

subcutâneo 

7 5 0 1 13 

XIV. Doenças do aparelho geniturinário 13 11 5 10 39 

XV.  Gravidez parto e puerpério 45 54 51 37 187 

XVI. Algumas afecções originadas no 

período perinatal 

0 3 2 6 11 

XIX. Lesões por envenenamento e 

algumas outras consequências de causas 

externas 

23 27 16 17 83 

Total  185 204 169 199 757 

Fonte: Ministério da Saúde - Sistema de Informações Hospitalares do SUS (SIH/SUS) 
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Quadro 04 – Algumas doenças de notificação compulsória residentes no município, 

2018 a 2021. 

Agravo Notificado 2018 2019 2020 2021 Total 

Acidentes por Animais Peçonhentos  4 1 2 3 10 

Dengue  4 1 2 1 8 

Hanseníase  1 1 0 0 2 

Meningite  1 1 0 0 2 

Sífilis Adquirida  1 0 0 0 1 

Sífilis Congênita  0 0 0 0 0 

Tuberculose  0 2 1 0 3 

Violência doméstica, sexual e/ou outras 

violências 

4 1 1 0 6 

Total 15 7 6 4 32 

Fonte: Ministério da Saúde – Sistema de Informações de Agravos de Notificação – SINAN. 

Nesse último quadro (quadro 04), foi apresentado algumas doenças de notificação 

compulsória e conclui-se que, o número de notificações e/ou informação em sistema 

(SINAN) foram baixas para algumas doenças que são típicas da região. Com isso, estima-

se fazer um monitoramento mais preciso pela equipe de saúde da família.    

 

6. ORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO  

A Secretaria Municipal de Saúde tem como atribuições planejar, desenvolver, 

orientar, coordenar e executar a política de saúde do município; é de sua responsabilidade 

também planejar, desenvolver e executar as ações de vigilância sanitária e epidemiológica 

ligadas à sua competência. 

 

6.1 ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE  

As Unidades Básicas de Saúde do município são consideradas como “porta de 

entrada” do SUS, devem ser as primeiras referências da população para buscar cuidados 

aos seus problemas e atenção às suas necessidades básicas de saúde. São disponibilizadas 

consultas nas áreas de atenção básica, ou seja: Clínica Geral, Odontologia, atendimento 

multidisciplinar com Nutricionista, Fisioterapeuta, Psicólogo, e Assistente Social. 
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A Atenção Básica oferece o atendimento de baixa complexidade e cuidado na 

prevenção, promoção, manutenção e recuperação da saúde. Faz parte dos serviços de 

atendimento ao usuário: acolhimento, consulta de enfermagem, atendimento 

odontológico, consulta médica, acompanhamento nutricional, curativos, retirada de 

pontos, administração de medicamentos injetáveis, vacinas, abertura e acompanhamento 

de pré-natal até ao puerpério, rastreamento do câncer de colo do útero através de coleta 

de citopatologia, mamografia, coleta de material para exames de rotina.  

A rede de Atenção Primária de Santo Inácio do Piauí, desenvolve atividades 

programadas para grupos específicos através do Programa de Atenção à Saúde da 

Criança, Saúde da Mulher, Hiperdia (hipertensos e diabéticos), Planejamento Familiar, e 

outros, bem como, atividades de promoção e prevenção de saúde e resolutividade da 

assistência em baixa complexidade de forma contínua, reforçando o cuidado permanente 

para minimizar os efeitos do uso irregular dos serviços de maior complexidade, como os 

de urgência e emergência.  

Os atendimentos são de segunda a sexta-feira, com agendamento prévio na 

maioria de nossos serviços. O usuário deve procurar a unidade de saúde mais próxima de 

sua residência, levando um documento de identificação (RG, CPF) e seu cartão do SUS. 

As unidades básicas de saúde (UBS) estão distribuídas da seguinte forma: 

➢ UBS Mãe Vença – CNES  

➢ UBS Malhada do Juazeiro – CNES  

6.2 REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE 

A Rede de Atenção à Saúde tem como objetivo promover a integração de ações e 

serviços de saúde para prover uma atenção à saúde de forma contínua, integral, de 

qualidade, responsável, humanizada, com vistas à consolidação dos princípios e diretrizes 

do SUS. 

Santo Inácio do Piauí tem uma Rede de Atenção à Saúde (RAS), definida por meio 

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

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

buscam garantir a integralidade do cuidado aos munícipes usuários do Sistema Único de 

Saúde, como diz a Portaria No 4.279, de 30/12/2010. 
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Assim, as urgências são atendidas na Atenção Básica e no Hospital de Pequeno 

Porte Rosalina Passos (municipal), sendo os casos mais graves, que não tem 

resolutividade no município, são encaminhados para o Hospital Regional Deolindo 

Couto, na cidade de Oeiras. O município possui uma unidade de Serviço de Atendimento 

Móvel de Urgência (SAMU) para também atender as demandas de urgência. 

Com relação a rede de Saúde Mental, o município de Santo Inácio do Piauí, tem a 

maioria dos casos são resolvidos na Atenção Primária e outros casos, mais severos, são 

encaminhados para os leitos psiquiátricos do Hospital Regional Deolindo Couto e que 

ainda podem ser referenciados para o Hospital Areolino de Abreu, na cidade de Teresina, 

os pacientes com crises mais complexas.  

Já as consultas e exames especializados de média e alta complexidade são 

agendadas através do sistema de marcação de consultas do município de Oeiras (Hydra – 

SESAPI), Picos (CRM – ITARGET) e Teresina (Sistema Gestor Saúde), sendo que a 

disponibilidade de vagas é deficiente, tendo longas filas de espera, reagendamentos, entre 

outras dificuldades e não dispomos de regulação de leitos. Vale ressaltar, que a regulação 

estadual é muito fragilizada, tendo deixado muito a desejar aos municípios.  

Com o objetivo de minimizar o tempo resposta para consultas em algumas 

especialidades, o município oferta as especialidades nas áreas ginecologia/obstetrícia, 

ortopedia e cardiologia, com recursos do tesouro municipal. 

Alguns exames são realizados no município, como: hematológicos, hormonais, 

bioquímicos, análises clínicas, testes rápidos, exames gráficos, dentre outros. Exames 

mais complexos são agendados e referenciados para as cidades acima mencionadas.   

 

6.3 FINANCIAMENTO  

Os percentuais de investimento financeiro dos Municípios, Estados e União no 

SUS são definidos atualmente pela Lei Complementar nº 141, de 13 de janeiro de 2012, 

resultante da sanção presidencial da Emenda Constitucional nº 29. Por essa Lei, 

Municípios e Distrito Federal devem aplicar anualmente, no mínimo, 15% da arrecadação 

dos impostos em ações e serviços públicos de saúde, cabendo aos Estados 12%.  
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O município de Santo Inácio do Piauí tem aplicado cerca de 20% da arrecadação 

dos impostos em ações e serviços públicos de saúde. No caso da União, o montante 

aplicado deve corresponder ao valor empenhado no exercício financeiro anterior, 

acrescido do percentual relativo à variação do Produto Interno Bruto (PIB) do ano 

antecedente ao da Lei Orçamentária Anual - LOA.  

No entanto, é histórico o investimento muito acima do mínimo constitucional nos 

municípios, uma vez que, é este ente que abriga o usuário, e que acaba sendo 

responsabilizado e arcando com toda diferença no financiamento das ações de saúde, 

como demonstra a tabela abaixo das aplicações em saúde nos últimos quatro anos. 

Tabela 08 – Aplicação financeira em ações e serviços públicos de saúde, 2018 -2021. 
Indicadores Municipais 

3.2 % R. Próprios em Saúde 

Município 2018 2019 2020 2021                                

Total 

Santo Inácio do 

Piauí  

18,03 20,16 26,19 21,82 21,55 

 

Os recursos Federais destinados às ações e serviços de saúde são transferidos 

através dos seguintes blocos de financiamento:  

➢ Atenção Básica;  

➢ Média e Alta Complexidade;  

➢ Vigilância em Saúde: Vigilâncias Sanitária e Epidemiológica;  

➢  Assistência Farmacêutica;  

➢   Gestão do SUS. 

A tabela abaixo apresenta um histórico de recursos federais que o município de 

Santo Inácio recebeu nos últimos 4 anos. 
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Tabela 09 – Recursos repassados ao município de 2018 a 2021. 

Grandes 

Blocos 

2018 2019 2020 2021 

Atenção 

Básica 

1.730,822,49 1.726.327,99 1.431.372.61 1.785.165,86 

Média e Alta 

Complexidade 

297.053,90 232.187,09 453.838,60 451.510,64 

Vigilância em 

Saúde 

31.067,33 35.726,90 40.234,73 84.843,40 

Assistência 

Farmacêutica 

21.014,28 21.095,11 22.598,04 22.898,96 

Gestão do 

SUS 

11.000,00 ----- ----- ----- 

Apoio 

Financeiro 

Extraordinário  

71.302,26 ----- ----- ----- 

Covid – 19  ----- ----- 866.723,27 ----- 

Investimentos 318.694,40 190.000,00 61.264,00 ----- 

Fonte: FNS/MS/Prefeitura Municipal 

 

6.4 NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DO SUS – DO PROGRAMA 

PREVINE BRASIL  

O programa Previne Brasil foi instituído pela Portaria nº2.979 de 12 de novembro 

de 2019. O novo modelo de financiamento altera algumas formas de repasse das 

transferências para os municípios, que passam a ser distribuídas com base em três 

critérios: capitação ponderada, pagamento por desempenho e incentivo para ações 

estratégicas. 

6.4.1 CAPTAÇÃO PONDERADA  

A capitação ponderada é um modelo de remuneração calculado com base no 

número de pessoas cadastradas sob responsabilidade das equipes de Saúde da Família ou 

equipes de Atenção Primária. Esse componente considera fatores de ajuste como a 

vulnerabilidade socioeconômica, o perfil de idade e a classificação rural-urbana do 

município de acordo com o IBGE.  
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Por meio desse cadastro, pode-se identificar a população próxima à equipe e à 

Unidade Básica de Saúde (UBS)/Unidade de Saúde da Família (USF), subsidiando o 

planejamento das equipes nas ofertas de serviços e o acompanhamento dos indivíduos, 

famílias e comunidades. O cadastro do cidadão pode ser feito por CPF ou pelo Cartão 

Nacional de Saúde (CNS) por todos os integrantes da equipe de saúde.  

O registro das informações de cadastro pode ser feito por meio do sistema de 

Coleta de Dados Simplificada (CDS), Prontuário Eletrônico do Cidadão (PEC) ou 

sistemas próprios/terceiros. Os cadastros serão monitorados pelo Sistema de Informação 

em Saúde para a Atenção Básica (SISAB).  

6.4.2 PAGAMENTO POR DESEMPENHO  

Um dos componentes que fazem parte da transferência mensal aos municípios é o 

pagamento por desempenho. Para definição do valor a ser transferido neste componente, 

serão considerados os resultados alcançados em um conjunto de indicadores que serão 

monitorados e avaliados no trabalho das equipes (ESF/EAP). 

Esse modelo tem como vantagem o aumento, no registro, das informações e da 

qualidade dos dados produzidos nas equipes. É importante, portanto, que as equipes se 

organizem para registrar e enviar periodicamente seus dados e informações de produção, 

por meio do Sistema de Informação em Saúde para a Atenção Básica (SISAB), bem como 

para planejar o processo de trabalho para melhorar o desempenho. Para o ano de 2020, 

foram elencados e pactuados de forma tripartite sete indicadores, sendo estes alterados a 

nomenclatura, meta, parâmetro, cálculo e origem dos dados, em janeiro de 2022, que 

atendem às seguintes ações essenciais: 

1. Proporção de gestantes com pelo menos 6 consultas pré-natal realizadas, sendo 

a primeira até a 12ª semana de gestação; 

2. Proporção de gestantes com realização de exames para sífilis e HIV;  

3. Proporção de gestantes com atendimento odontológico realizado;  

4. Proporção de mulheres com coleta de citopatológico na APS;  
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5. Proporção de criança de 1 ano de idade vacinadas na APS, contra difteria, 

tétano, coqueluche, hepatite B, infecções causadas por Haemophilus Influenzae tipo B e 

Poliomielite inativada;  

6. Proporção de pessoas com hipertensão, com consulta e pressão arterial aferida 

no semestre; 

7. Proporção de pessoas com diabetes, com consulta e hemoglobina glicada 

solicitada no semestre. 

Os indicadores de pagamento por desempenho são monitorados individualmente 

a cada quadrimestre, os resultados e efeitos financeiros passaram a vigorar a partir de 

setembro de 2021. 

6.4.3 INCENTIVOS PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS  

Os incentivos para ações estratégicas abrangem características específicas de 

acordo com a necessidade de cada município ou território. Esses incentivos contemplam 

a implementação de programas, estratégias e ações que refletem na melhoria do cuidado 

na APS e na Rede de Atenção à Saúde. 

• Equipe de Saúde Bucal(eSB);  

• Laboratório Regional de Prótese Dentária (LRPD); 

• Equipe de Consultório na Rua (eCR);  

• Custeio para o ente federativo responsável pela gestão das ações de atenção 

integral à saúde dos adolescentes em situação de privação de liberdade;  

• Programa Saúde na Escola (PSE);  

• Programa Academia da Saúde;  

• Programas de apoio à informatização da APS; 

• Dentre outros já existentes e outros que venham a ser instituídos por meio de ato 

normativo específico.  

As transferências financeiras referentes a cada uma das ações estratégicas 

observarão as regras previstas nas normas vigentes que regulamentam a organização, o 

funcionamento e financiamento dos respectivos programas, estratégias e ações. 
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6.5 RECURSOS HUMANOS  

A Secretaria Municipal de Saúde conta atualmente com 79 colaboradores entre 

efetivos e comissionados, conforme portal da transparência do município. A seguir, um 

demonstrativo por função dos profissionais que completam a equipe de saúde pública do 

município de Santo Inácio do Piauí.    

Quadro 05 – Recursos humanos, no ano base 2021. 

QUANTIDADE 2021 

Médico 02 

Enfermeiro 06 

Odontólogo 02 

Fisioterapeuta 03 

Farmacêutico  01 

Nutricionista 02 

Técnico de Enfermagem 14 

Técnico/ Auxiliar em Saúde Bucal 02 

Assistente Administrativo 03 

Auxiliar de Enfermagem 05 

Auxiliar de Serviços Gerais 11 

Agente Comunitário de Saúde 10 

Agente de Endemias 03 

Motorista 08 

Digitador 03 

Fiscal de Vigilância Sanitária 01 

Médico Veterinário  01 

Diretor  01 

Gestor em saúde  01 

Fonte: Secretaria Municipal de Saúde.  
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6.6 EDUCAÇÃO EM SAÚDE  

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

processos de qualificação de trabalhadores dos serviços de saúde, tendo como eixo da 

aprendizagem a atuação profissional no cotidiano do trabalho em saúde, ficando assim 

estabelecido como um processo permanente, de natureza participativa e multiprofissional.  

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

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

envolvidos, tendo como base de questionamento e transformação os problemas da 

realidade de trabalho e vivências, tendo como os pilares da problematização e da 

aprendizagem significativa.  

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

e concepções vigentes, não hipoteticamente, mas na realidade de trabalho de cada equipe, 

estabelecendo novos acordos de convivência e práticas a fim de aproximar a atenção 

integral à saúde ao SUS que é desejado. 

As ações de EPS ocorrem em todos os espaços de interação entre sujeitos, nos 

diferentes lugares de atuação da equipe intra e extramuros da unidade de saúde, quando 

são observados os princípios da interdisciplinaridade, do saber popular, da 

intersetorialidade e das possibilidades do território de atuação das equipes, como:  

• Integração entre profissionais para troca de experiencias; 

• Acolhimento do cidadão na Unidade Básica de Saúde; 

• Atendimento individual e/ou em grupo na UBS ou no domicílio; 

• Territorialização: desenvolvendo parcerias, mobilizando e envolvendo a 

população; 

• Reuniões com Conselho de Saúde ou com as lideranças comunitárias. 

Nesse contexto está presente a aprendizagem significativa compartilhada, o 

monitoramento das ações e proposição de novos caminhos. Trazendo este instrumento 

metas como:  

• Institucionalizar a educação permanente na Secretaria Municipal de Saúde, 

conforme diretrizes do Ministério da Saúde, proporcionando espaços que 
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possibilitem transformações na prática profissional e na própria organização do 

trabalho; 

• Melhorar a comunicação entre os setores;  

• Ampliar profissionais para compor o grupo de trabalho, dentre outras. 

 

6.7 CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE – CMS  

O Conselho Municipal de Saúde de Santo Inácio do Piauí é regulamentado pela 

Lei Municipal nº 017/1993, é composto por representantes dos usuários, representantes 

de Profissionais da Saúde, Representantes da Gestão e prestadores de serviços vinculado 

ao SUS.  

O Conselho Municipal de Saúde é de esfera deliberativo, normativo e fiscalizador 

de todas as ações dos serviços de saúde, inclusive financeiro. Tem papel fundamental na 

tomada de decisão ou assuntos que são submetidos, atuando nas estratégias e promoção 

do processo de controle social. Também há necessidade de qualificar os conselheiros de 

saúde, com treinamentos, para que os mesmos possam assim, conhecer o seu papel na 

íntegra. 

O conselho Municipal de Saúde de Santo Inácio do Piauí está composto da 

seguinte forma:  
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Quadro 06: Composição do Conselho Municipal de Saúde por segmento. 

Representantes do Poder Público 

Titular  Bruna Lara Carvalho Monteiro Mesquita 

Suplente  Rejane Lima e Silva 

Titular Thiago Wesley Andrade 

Suplente Marcos Antônio Oliveira 

Titular Mayara Paula Carvalho 

Suplente Alisson Soares da Silva 

Representantes dos Trabalhadores de Saúde 

Titular Erlane Celestina de Morais 

Suplente Eugênia de Moura Feitosa 

Titular Dayane Campos de Sousa 

Suplente Washington Pereira da Silva 

Titular Milena Maria de Carvalho Sousa 

Suplente Alesandra Fernandes Lopes 

Representantes dos Usuários 

Titular Antônia Pereira da Silva 

Suplente Isaías Martins Vieira 

Titular  Rivaldo Antônio de Sousa 

Suplente Lourival Barros de Sousa 

Titular Maria Aparecida de Moura Feitosa 

Suplente Rosa Maria de Deus Lima Arraes 

Titular  Edna Maria Martins 

Suplente  Maria Marlúcia Andrade 

Titular Waldelania Bezerra Campos 

Suplente  Medianeira Das Graças Sousa 

Titular Regina Batista Leal 

Suplente  Francisca Da Paixão Alves Feitosa 
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7. LISTAGEM DOS PROBLEMAS APRESENTADOS   

Após análise situacional do município, através do trabalho conjunto de todos os 

setores da Secretaria de Saúde, utilizando a metodologia de discursiva e priorização de 

problemas, foram identificadas as necessidades, para posterior criação das metas para o 

Plano Municipal de Saúde 2022-2025. 

Quadro 07: Problemas priorizados e gestão responsável.  

 

Problemas priorizados 

Esfera de gestão responsável pelo 

enfrentamento do problema 

Município Estado União 

Recursos financeiros da União insuficientes para suprir 

a necessidade da gestão, como: assistência farmacêutica, 

teto financeiro das ESF/SB, etc.  

 X X 

Ineficácia na Regulação de Urgência e Emergência nos 

Hospitais de Referência;  

 X  

Dificuldade no sistema de regulação quanto a 

procedimentos eletivos, consultas, exames e cirurgias das 

especialidades médicas.   

 X  

Dificuldade na execução das ações de prevenção, 

controle e notificação dos casos de violência doméstica e 

sexual;  

X   

Poucas ações de saúde mental, promoção, prevenção e 

tratamento. 

X X  

Falta e/ou grande rotatividade do profissional médico, 

que acarreta certa desorganização na atenção básica. 

X X  

Insuficiência de atendimento de urgência nas 

especialidades, oftalmológica, ortopédica e neurológica. 

 X  

Fragilidade no matriciamento das redes intersetoriais do 

município. 

X   

Baixo número de ações de vigilância sanitária devido a 

uma certa resistência de comerciantes e criadores de 

animais.   

X   

Controle social com baixa participação nas reuniões 

ordinárias. 

X   
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8. DIRETRIZ, OBJETIVOS, METAS E AÇÕES: 

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 organizadas em rede. 

Objetivo 1.1 Ampliar e qualificar o acesso a atenção básica com ênfase na humanização, equidade e no atendimento das necessidades de saúde da população. 

 

Nº 

 

Meta 

 

Indicador 

Unidade 

de 

medida 

Linha Base Meta 

Plano 

(2022-

2025) 

Metas Previstas  

Ações Valor Ano 2022 2023 2024 2025 

1.1.1 Manter 100% a 

cobertura 

populacional estimada 

pelas equipes de 

atenção básica. 

Cobertura 

populacional de 

equipes de 

atenção básica. 

Percentual 100 2021 100 100 100 100 100 - Manter organizada a Estratégia de 

Saúde da Família, no que diz 

respeito, as visitadas domiciliares, 

cadastros, consultas, 

acompanhamento do usuário na 

rede e adesões aos programas (PSE, 

NutriSUS, etc) 

1.1.2 Manter 100% a 

cobertura 

populacional estimada 

pelas equipes de saúde 

da bucal. 

Cobertura 

populacional 

equipes de saúde 

bucal. 

Percentual 100 2021 100 100 100 100 100 - Manter organizada as Equipes de 

Saúde Bucal no que diz respeito, a 

prevenção e promoção (atividades 

coletivas), consultas e tratamento, 

para crianças, adolescentes, 

gestantes, idosos, deficientes etc. 

1.1.3 Manter em 80% o 

acompanhamento das 

condicionalidades do 

Programa Bolsa 

Família. 

Cobertura de 

acompanhamento 

das 

condicionalidades 

de saúde do 

Percentual  90,55 2021 80 80 80 80 80 - Acompanhamento semestral dos 

beneficiários do programa Bolsa 

Família, buscando o cumprimento 

das condicionalidades de saúde 

exigidas pelo Ministério da Saúde; 
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Programa Bolsa 

Família (PBF). 

1.1.4 Manter o 

cadastramento de 

100% dos domicílios e 

usuários, pelas 

Equipes de Saúde da 

Família da área 

adscrita. 

Percentual de 

cadastramento de 

domicílios pelas 

equipes de Saúde 

da Família. 

Percentual  100 2021 100 100 100 100 100 - Manter o cadastramento de 100% 

dos domicílios e usuários, pelas 

Equipes de Saúde da Família da 

área adscrita, sempre atualizado. 

1.1.5 Garantir infraestrutura 

de equipamentos e 

mobiliários adequada 

para 100% das equipes 

de Saúde da Família. 

Garantir 

infraestrutura 

adequada para 

equipes de Saúde 

da Família. 

Percentual 100 2021 100 100 100 100 100 - Comprar, sempre que necessário, 

equipamentos e móveis, a fim de 

garantir o melhor atendimento da 

população.  

1.1.6 Manter informatizada 

100% das unidades 

básicas de saúde do 

município.  

Percentual de 

UBS 

informatizadas 

Percentual  100 2021 100 100 100 100 100 - Manter informatizada todas as 

UBS, com o cenário mínimo, na 

utilização do PEC-AB do Programa 

Informatiza APS. 

1.1.7 Realizar a construção 

de 01 Unidade Básica 

de Saúde padrão MS, 

na zona urbana.  

Número de 

unidades 

construídas. 

Número  0 2021 1 0 0 1 0 - Pleitear recursos nas esferas 

Federal e Estadual; 

- Monitoramento e avaliação do 

processo de regulação do terreno, 

elaboração dos projetos 

arquitetônicos, complementares e 

da execução da obra. 

1.1.8 Realizar reforma e 

ampliação nas 

Número de 

unidades 

Número  0 2021 2 0 1 1 0 - Monitoramento e avaliação do 

processo de regulação do terreno, 
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Unidades Básicas de 

Saúde (UBS) da zona 

urbana e da zona rural.  

ampliadas ou 

reformadas. 

elaboração dos projetos 

arquitetônicos, complementares e 

da execução da obra. 

1.1.9 Construção de uma 

sede para a Secretaria 

Municipal de Saúde   

Número de 

prédios 

construídas. 

Número  0 2021 1 0 0 1 0 - Pleitear recursos nas esferas 

Federal e Estadual; 

- Monitoramento e avaliação do 

processo de regulação do terreno, 

elaboração dos projetos 

arquitetônicos, complementares e 

da execução da obra. 

1.1.10 Aquisição de 01 

academia da saúde 

padrão MS. 

Número de 

academias da 

saúde.  

Número  0 2021 1 0 0 1 0 - Aquisição de academia da saúde. 

1.1.11 Aquisição de 01 

ambulância para 

reposição da frota. 

Número de 

veículos 

adquiridos. 

Número  0 2021 1 0 1 0 0 - Aquisição e utilização de veículos. 

1.1.12 Aquisição de 02 

veículo para o 

transporte de 

profissionais aos 

atendimentos da zona 

rural 

Número de 

veículos 

adquiridos. 

Número  0 2021 1 1 0 0 0 - Aquisição e utilização de veículos 

para o transporte de profissionais 

aos atendimentos da zona rural. 
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Objetivo 1.2 Ampliar e qualificar o acesso a atenção ambulatorial especializada, serviço de apoio diagnostico com ênfase na humanização, equidade e no 

atendimento das necessidades de saúde da população. 

 

Nº 

 

Meta 

 

Indicador 

Unidade 

de 

medida 

Linha Base Meta 

Plano 

(2022-

2025) 

Metas Previstas  

Ações Valor Ano 2022 2023 2024 2025 

1.2.1 Promover a integração 

dos diferentes pontos 

de atenção à saúde 

para realização de 

referência e 

contrarreferência e 

transferência do 

cuidado, através da 

implantação de fluxo 

de comunicação entre 

a atenção primária e 

especializada. 

Percentual de 

serviços da rede 

de atenção com 

fluxo de 

comunicação de 

referência e 

contrareferência 

implantado/ ano. 

Percentual 100 2021 100 100 100 100 100 - Realizar a referência e 

contrarreferência ente a rede 

municipal de atenção primária e 

atenção especializada.  
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Objetivo 1.3 Ampliar e qualificar o acesso aos serviços de urgência e emergência pré-hospitalar, em tempo adequado, com ênfase na humanização, equidade e 

no atendimento das necessidades de saúde da população 

 

Nº 

 

Meta 

 

Indicador 

Unidade 

de 

medida 

Linha Base Meta 

Plano 

(2022-

2025) 

Metas Previstas  

Ações Valor Ano 2022 2023 2024 2025 

1.3.1 Capacitar as equipes 

das Unidades de 

Saúde para atender as 

pequenas urgências. 

Percentual das 

Unidades de 

Saúde com 

equipes 

capacitadas. 

Percentual  100 2021 100 100 100 100 100 - Promover capacitações, de 

atualização, para os profissionais 

das unidades de saúde no 

atendimento de pequenas 

urgências. 

1.3.2 Garantir suporte de 

transporte sanitário em 

100% dos dias para 

atendimento das 

demandas de urgência 

e emergência. 

Proporção de 

serviços de saúde 

com suporte de 

transporte 

sanitário. 

Percentual  100 2021 100 100 100 100 100 - Manter o transporte sanitário em 

boas condições de uso para o 

atendimento de urgências e 

emergências. 
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Objetivo 1.4 Ampliar e qualificar o acesso aos serviços de saúde, em tempo adequado, com ênfase na humanização, equidade e no atendimento das necessidades 

de saúde, aprimorando a política de atenção à saúde mental. 

 

Nº 

 

Meta 

 

Indicador 

Unidade 

de 

medida 

Linha Base Meta 

Plano 

(2022-

2025) 

Metas Previstas  

Ações Valor Ano 2022 2023 2024 2025 

1.4.1 Inserir a atenção à 

Pessoa com 

Deficiência às 

diversas linhas de 

cuidado das redes de 

atenção. 

Inclusão da 

atenção à Pessoa 

com Deficiência 

nas diversas 

linhas de cuidado. 

Percentual 100 2021 100 100 100 100 100 - Incluir a Pessoa com deficiência 

nos mais diversos serviços de saúde 

pública municipal.  

1.4.2 Implantar equipe 

multiprofissional em 

Saúde mental 

(AMENT). 

Ampliação da 

oferta do serviço 

de saúde mental. 

Número  0 2021 1 0 1 0 0 - Elaborar projeto e pleitear a 

implantação de uma equipe 

multiprofissional em saúde mental 

(AMENT). 
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Objetivo 1.5 Ampliar e qualificar o acesso aos serviços de saúde, em tempo adequado, com ênfase na humanização, equidade e no atendimento das necessidades 

de saúde, aprimorando a política de atenção hospitalar. 

 

Nº 

 

Meta 

 

Indicador 

Unidade 

de 

medida 

Linha Base Meta 

Plano 

(2022-

2025) 

Metas Previstas  

Ações Valor Ano 2022 2023 2024 2025 

1.5.1 Aumentar oferta de 

Especialidades 

Médicas de acordo 

com as necessidades 

do município. 

Resolver fila de 

espera nas 

especialidades 

com maior 

necessidade 

Percentual 50 2021 100 100 100 100 100 - Contratar médicos especialistas a 

fim de sanar ou reduzir a fila de 

espera.   

 

Objetivo 1.6 Aprimorar a rede de atenção à saúde para promover o cuidado integral materno infantil 

 

Nº 

 

Meta 

 

Indicador 

Unidade 

de 

medida 

Linha Base Meta 

Plano 

(2022-

2025) 

Metas Previstas  

Ações Valor Ano 2022 2023 2024 2025 

1.6.1 Redução da 

mortalidade infantil 

para 0 caso por ano. 

Taxa de 

mortalidade 

infantil 

Número 1 2021 0 0 0 0 0 - Captação precoce das gestantes, 

ainda no 1º trimestre de gestação, 

com acompanhamento em todo o 

pré-natal. 

- Realizar teste do pezinho, olhinho 

e orelhinha, como também realizar 

puericultura até 12 meses de idade.  
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- Incentivar a política de 

aleitamento materno; 

- Realizar atividade educativa 

durante a gestação.  

1.6.2 Reduzir em 02% os 

índices de gravidez na 

adolescência; 

Proporção de 

gravidez na 

adolescência entre 

as faixas etárias 

de 10 a 19 anos; 

Percentual 31,25 2021 02 02 02 02 02 - Desenvolver projeto educação 

sexual e prevenção de gravidez na 

adolescência nas escolas do 

município. 

- Realizar palestras sobre IST’s e 

métodos anticoncepcionais nas 

escolas, através do PSE; 

1.6.3 Manter 100% de 

investigação de óbitos 

maternos. 

Número de óbitos 

maternos em 

determinado 

período e local de 

residência. 

Número 100 2021 100 100 100 100 100 - Investigar as notificações de 

óbitos; 

1.6.4 Realização de 6 ou 

mais consultas de pré-

natal (Previne Brasil), 

em 45% das gestantes 

do município. 

Proporção de 

gestantes com 

pelo menos 6 

consultas de pré-

natal realizadas, 

sendo a 1ª até 12ª 

semana de 

gestação. 

Percentual 58 2021 45 45 45 45 45 - Realização de consultas pelo 

menos 6 consultas de pré-natal, 

sendo a 1ª consulta até 12ª semana 

de gestação. 

- Busca ativa de gestante com 

resistência a iniciar o pré-natal.  

 

1.6.5 Realização de teste de 

Sífilis e HIV em 60% 

Proporção de 

gestantes com a 

realização de 

Percentual 83 2021 60 60 60 60 60 - Realizar testes rápidos ou 

sorologia para sífilis e HIV em 
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de gestantes do 

município. 

testes de sífilis e 

HIV. 

gestante do município com 

resultado avaliado.  

1.6.6 Realização de 

consultas de pré-natal 

odontológico (Previne 

Brasil), em 60% das 

gestantes do 

município. 

Proporção de 

gestantes com 

atendimento 

odontológico 

realizado. 

Percentual 75 2021 60 60 60 60 60 - Prestar atendimento odontológico 

em pelo menos 60% das gestantes 

do município. 

 

Objetivo 1.7 Aprimorar a rede de atenção à saúde para promover o cuidado integral ao adulto e ao idoso. 

 

Nº 

 

Meta 

 

Indicador 

Unidade 

de 

medida 

Linha Base Meta 

Plano 

(2022-

2025) 

Metas Previstas  

Ações Valor Ano 2022 2023 2024 2025 

1.7.1 Realização de pelo 

menos 40% a coleta de 

exames 

citopatológicos do 

colo de útero em 

mulheres de 25 a 64 

anos com um exame a 

cada 3 anos. 

Proporção de 

mulheres com 

coleta de 

citopatológico na 

APS. 

Percentual  67 2021 40 40 40 40 40 - Realizar coleta de exames 

colpocitopatológicos em todas as 

Unidades Básicas de Saúde com 

Equipes de Estratégia Saúde da 

Família, aumentando a oferta de 

exames; 

- Rastreamento de mulheres em 

idade fértil e mulheres com exames 

de citopatológico alterados. 

1.7.2 Ampliar para 0,10 a 

razão de exames de 

mamografia de 

Razão de exames 

de mamografia de 

rastreamento 

Razão 0,02 2021 0,10 0,02 0,05 0,08 0,10 - Aumentar a oferta e a cobertura de 

exames de mamografias de 
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rastreamento em 

mulheres de 50 a 59 

ano. 

realizados em 

mulheres de 50 a 

69 anos na 

população 

residente de 

determinado local 

e população da 

mesma faixa 

etária. 

rastreamento, disponibilizados 

mensalmente; 

- Rastreamento de mulheres em 

idade fértil e mulheres com exames 

de mamografia alterados. 

1.7.3 Aumentar para 100% 

a investigação de 

óbito de mulheres em 

idade fértil (10 a 49 

anos). 

Proporção de 

óbitos de 

mulheres em 

idade fértil (10 a 

49 anos) 

investigados. 

Percentual 50 2021 100 100 100 100 100 - Investigar as notificações de 

óbitos em tempo hábil. 

1.7.4 Manter 100% 

atualizados os 

cadastros dos 

Hipertensos das 

equipes de saúde da 

família. 

Percentual de 

hipertensos 

cadastrados pelas 

equipes de Saúde 

da Família. 

Percentual 100 2021 100 100 100 100 100 - Atualizar em toda visita domiciliar 

o cadastro dos hipertensos da 

microárea adscrita. 

1.7.5 Realizar 

acompanhamento 

anual de 50% dos 

hipertensos 

cadastrados no 

município, com 

aferição de pressão 

Percentual de 

hipertensos 

acompanhados 

em um ano, com 

realização de uma 

aferição de 

pressão por 

semestre. 

Percentual  58 2021 50 50 50 50 50 - Fazer busca ativa e 

acompanhamento do hipertenso, 

com aferição de pressão arterial, 

pelo menos uma vez no semestre.   
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arterial 

semestralmente. 

1.7.6 Manter 100% 

atualizados os 

cadastros dos 

Diabéticos das equipes 

de saúde da família. 

Percentual de 

diabéticos 

cadastrados pelas 

equipes de Saúde 

da Família. 

Percentual 100 2021 100 100 100 100 100 - Atualizar em toda visita domiciliar 

o cadastro dos diabéticos da 

microárea adscrita. 

1.7.7 Realizar pelo menos 

50% de exames de 

hemoglobina glicada 

em pacientes 

cadastrados com 

Diabetes, por 

semestre. 

Proporção de 

pessoas com 

diabetes, com 

consulta e 

hemoglobina 

glicada solicitada 

no semestre. 

Percentual 74 2021 50 50 50 50 50 - Fazer busca ativa e 

acompanhamento do diabético, 

com consulta e solicitação de 

hemoglobina glicada, pelo menos 

uma vez no semestre.   

1.7.8 Realizar estratificação 

de risco de 80% dos 

pacientes portadores 

de DCNT. 

Percentual de 

portadores de 

DCNT 

estratificados 

pelas equipes de 

Saúde da Família. 

Percentual  60 2021 80 60 70 80 80 - Realizar busca ativa e manter 

acompanhamento dos portadores de 

DCNT na redução de risco de morte 

dessas doenças. 

1.7.9 Reduzir a mortalidade 

prematura (de 30 a 69 

anos) para 08 casos, 

pelo conjunto das 

quatro principais 

doenças crônicas não 

transmissíveis 

(DCNT). 

Número de óbitos 

(de 30 a 69 anos) 

por DCNT 

registrados.  

Número 11 2021 08 08 08 08 08 

 

- Realizar busca ativa de idosos 

acima de 60 (sessenta) anos para 

campanha de vacinação contra 

Influenza; 

- Realizar capacitação para 

cuidadores de idosos visando à 

qualificação do cuidado; 
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- Manter o acompanhamento pela 

ESF na promoção de uma melhor 

qualidade de vida. 

 

Objetivo 1.8 Potencializar o papel da regulação na coordenação do cuidado. 

 

Nº 

 

Meta 

 

Indicador 

Unidade 

de 

medida 

Linha Base Meta 

Plano 

(2022-

2025) 

Metas Previstas  

Ações Valor Ano 2022 2023 2024 2025 

1.8.1 Realizar estudo da 

oferta de vagas nos 

serviços de 

especialidades. 

Monitorar as 

ofertas de vagas 

da APS e 

Especialidades. 

Percentual 0 2021 100 100 100 100 100 - Aproximar e participar das 

discussões da Programação 

Pactuada Integrada – PPI.  

1.8.2 Avaliar e monitorar 

continuamente a oferta 

de serviços 

ambulatoriais e 

hospitalares, conforme 

definido nos contratos 

dos prestadores de 

serviços do SUS. 

Percentual de 

avaliações 

realizadas em 

relação ao número 

total de 

estabelecimentos 

com contrato. 

Percentual 0 2021 100 100 100 100 100 - Aproximar-se dos prestadores de 

serviços e monitorar quanto a 

oferta de vagas e sua utilização. 
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Diretriz 2. Redução e prevenção de riscos e agravos à saúde da população por meio das ações de vigilância, prevenção, promoção e proteção à saúde. 

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

 

Nº 

 

Meta 

 

Indicador 

Unidade 

de 

medida 

Linha Base Meta 

Plano 

(2022-

2025) 

Metas Previstas  

Ações Valor Ano 2022 2023 2024 2025 

2.1.1 Realizar 6 ciclos de 

visita domiciliar, com 

100% de cobertura de 

imóveis visitados para 

controle vetorial da 

dengue, zika e 

chikungunya. 

Número de ciclos 

com cobertura de 

imóveis visitados 

para controle 

vetorial da 

dengue, zika e 

chikungunya. 

Número 4 2021 6 6 

 

6 

 

6 

 

6 

 

- Elaboração e reavaliação 
periódica do Plano de 
Contingência para a dengue, zika 
e chikungunya;  

- Realizar ciclos de visitas 
domiciliares para verificação da 
infestação do Aedes Aegypti, 
bloqueio e tratamento (quando 
houver);  

- Organizar campanhas e 
atividades educativas, com 
mobilização das comunidades, 
sociedade civil, igrejas, escolas 
(PSE), etc;  

- Realizar notificação dos casos 
suspeitos de dengue, zika e 
Chikungunya. 
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Objetivo 2.2 Aprimorar e manter as ações de vigilância em saúde para assegurar a promoção e proteção à saúde da população. 

 

Nº 

 

Meta 

 

Indicador 

Unidade 

de 

medida 

Linha Base Meta 

Plano 

(2022-

2025) 

Metas Previstas  

Ações Valor Ano 2022 2023 2024 2025 

2.2.1 Manter boas práticas 

de prevenção contra a 

obesidade infantil. 

Percentual de 

crianças com 

obesidade. 

 

Percentual  100 2021 100 100 100 100 100 - Realizar acompanhamento 

multiprofissional de crianças 

com sobrepeso e/ou obesas, 

através de atividades do 

programa PSE; 

- Promover atividades educativas 

sobre alimentação saudável e 

atividade física. 

2.2.2 Atingir 95% de 

cobertura vacinal do 

Calendário Básico de 

Vacinação da Criança. 

Proporção de 

vacinas do 

Calendário Básico 

de Vacinação da 

Criança com 

coberturas 

vacinais 

alcançadas.  

Percentual 0,0 2021 95 95 95 95 95 - Alcançar a cobertura vacinal do 

calendário de vacinação 

nacional; 

- Busca ativa dos usuários com 

esquema de vacinação 

incompleto; 

- Gerenciamento das 

informações de eventos adversos 

pós vacina. 

2.2.3 Vacinar 100% dos 

grupos prioritários do 

Plano Nacional de 

Percentual de 

grupos definidos 

pelo PNI 

imunizados para 

COVID 19. 

Percentual 100 2021 100 100 100 100 100 - Fazer busca ativa, mobilizar a 

população e vacinar todos os 

grupos prioritários para 

imunização da Covid 19.  
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Imunização para 

COVID 19. 

2.2.4 Garantir tratamento de 

100% dos casos 

pacientes com 

tuberculose. 

Percentual de 

tratamento de 

casos de 

tuberculose. 

Percentual  100 2021 100 100 100 100 100 - Campanhas de prevenção, 

capacitação de manejo clínico de 

TB e realização de exames nos 

comunicantes de casos 

confirmados. 

2.2.5 Aumentar a proporção 

de cura de novos casos 

de hanseníase. 

Proporção de cura 

de casos novos de 

hanseníase 

diagnosticados 

nos anos das 

coortes. 

Percentual 100 2021 100 100 100 100 100 - Aumentar o percentual de cura 

dos casos confirmados de 

hanseníase e em tratamento; 

- Garantir exames dos contatos 

intradomiciliares de casos novos 

de hanseníase; 

- Realizar divulgação sobre 

hanseníase na mídia falada e 

escrita, bem como busca ativa de 

casos novos. 

2.2.6 Prestar assistência 

integral a 100% dos 

pacientes 

diagnosticados com 

IST/AIDS, 

tuberculose e 

hepatites virais 

diagnosticados na 

rede básica de saúde, 

com vistas à 

diminuição da 

Percentual de 

pacientes 

assistidos dentre o 

total de pacientes 

diagnosticados 

anualmente com 

HIV/aids, 

tuberculose e 

hepatites virais na 

rede básica de 

saúde. 

Percentual 100 2021 100 100 100 100 100 - Assistir o tratamento através do 

acompanhamento dos casos de 

IST/AIDS, tuberculose e 

hepatites virais, promoção de 

exames a casos suspeito e 

comunicantes de casos 

confirmados. 
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morbimortalidade por 

essas doenças, 

assegurando os 

recursos e insumos 

necessários para tal. 

2.2.7 Aumentar para 100% 

a proporção de 

registro de óbitos com 

causa básica definida. 

Proporção de 

registro de óbitos 

com causa básica 

definida.  

 

Percentual 95 2021 100 100 100 100 100 - Investigar os óbitos de mulheres 

em idade fértil, óbitos maternos, 

óbitos infantis e óbitos fetais;  

- Manter a proporção de óbitos 

não fetais informados ao SIM 

com causa básica definida; 

2.2.8 Encerrar 80% ou mais, 

as doenças 

compulsórias 

imediatas registradas 

no Sinan, em até 60 

dias a partir da data de 

notificação. 

Proporção de 

casos de doenças 

de notificação 

compulsória 

imediata (DNCI) 

encerradas em até 

60 dias após 

notificação. 

 

Percentual 0 2021 80 80 80 80 80 - Manter o sistema de vigilância 

epidemiológica dos agravos de 

notificação compulsória 

informado; 

- Educação permanente para os 

profissionais da vigilância e 

assistência sobre as DNCI; 

2.2.9 Realizar 100% de 

notificações de 

acidentes e agravos 

relacionados ao 

trabalho. 

Proporção de 

preenchimento do 

campo 

“ocupação” nas 

notificações de 

agravos 

relacionados ao 

trabalho. 

Percentual 0 2021 100 100 100 100 100 - Notificar e investigar os 

acidentes de trabalho em todas as 

unidades de saúde; 

- Realizar campanhas educativas 

junto as empresas, para redução 

de acidentes de trabalho. 
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2.2.10 Realizar 100% do 

número de 

notificações das 

situações de 

violências. 

Percentual de 

aumento no 

número de 

notificações. 

Percentual 100 2021 100 100 100 100 100 - Realizar campanha de 

prevenção de acidentes de 

trânsito e demais violências; 

- Garantir assistência médica e 

psicológica, nos casos de 

violência sexual; 

- Notificar casos em todos os 

tipos de violência.   

2.2.11 Realizar 100% das 

ações de vigilância 

sanitária no 

município. 

Percentual de 

municípios que 

realizam no 

mínimo de 06 

ações de 

vigilância 

sanitária, 

consideradas 

necessárias a 

todos os 

municípios no 

ano. 

Percentual 80 2021 100 100 100 100 100 - Realizar no mínimo 06 grupos 

de ações de vigilância sanitária 

consideradas necessárias a todos 

os municípios; 

- Monitoramento do cadastro e 

inspeção de estabelecimentos 

sujeitos a VISA; 

- Elaborar e/ou adaptar os 

protocolos sanitários para a covid 

19; 

- Realizar atividades educativas 

para a população e para o setor. 

2.2.12 Realizar análise de, no 

mínimo, 50% das 

amostras de água para 

consumo humano 

quanto aos parâmetros 

coliformes totais, 

Proporção de 

análises 

realizadas de 

amostras de água 

para o consumo 

humano quanto 

Percentual 0 2021 50 50 50 50 50 - Coletar e enviar as amostras 

para análise da água ao 

laboratório referência; 

- Monitoramento da qualidade da 

água para consumo humano e 



 

47 
 

cloro residual livre e 

turbidez. 

aos parâmetros 

coliformes totais, 

cloro residual 

livre e turbidez.    

promover atividades coletivas 

sobre essa temática; 

- Participar das educações 

permanentes e realizar as ações 

do VIGIAGUA; 

2.2.10 Apoiar e executar 

cobertura vacinal dos 

cães e gatos – vacina 

antirrábica 

Proporção de cães 

e gatos vacinados 

Percentual 95,34 2021 80 80 80 80 80 - Realizar campanha de 

vacinação antirrábica animal e 

alimentar o sistema SIS-RAIVA. 
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Diretriz 3. Qualificar, valorizar os trabalhadores da Saúde. 

Objetivo 3.1 Investir em qualificação e na educação permanente dos trabalhadores do SUS no município. 

 

Nº 

 

Meta 

 

Indicador 

Unidade 

de 

medida 

Linha Base Meta 

Plano 

(2022-

2025) 

Metas Previstas  

Ações Valor Ano 2022 2023 2024 2025 

3.1.1 Realizar ações de 

educação permanente 

para qualificação das 

redes de Atenção, 

pactuadas na CIR e 

aprovadas na CIB. 

Número de ações 

de educação 

permanente 

implementadas 

e/ou realizadas 

pelos municípios.  

 

Percentual 100 2021 100 100 

 

100 

 

100 

 

100 

 

- Participação dos servidores em 

seminários, simpósios, 

congressos, jornadas e fóruns 

visando a capacitação e 

atualização dos profissionais em 

áreas técnicas estratégicas para a 

saúde. 

3.1.2 Utilização da 

ferramenta Telesaúde e 

conectasus em todas as 

categorias 

profissionais. 

Proporcionar 

qualidade de 

serviço para 

população. 

Percentual 50 2021 100 100 100 100 100 - Utilizar a ferramenta Telesaúde 

e conectasus em todas as 

categorias profissionais. 
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Diretriz 4. Garantia de acesso a população a assistência farmacêutica. 

Objetivo 4.1 Ampliar o acesso da população a medicamentos, promover o uso racional e qualificar a assistência farmacêutica no âmbito do SUS. 

 

Nº 

 

Meta 

 

Indicador 

Unidade 

de 

medida 

Linha Base Meta 

Plano 

(2022-

2025) 

Metas Previstas  

Ações Valor Ano 2022 2023 2024 2025 

4.1.1 Implantar o Sistema 

Nacional de Gestão da 

Assistência Farmacêutica 

(Hórus), na farmácia 

central do Município. 

Sistema Hórus 

implantado. 

Número  

 

0 2021 1 0 0 1 0 - Implantar o sistema Hórus.  

4.1.2 Manter disponível a 

população 80% dos 

medicamentos da 

RENAME. 

Percentual de 

disponibilidade 

de 

medicamentos 

da RENAME 

para a 

população. 

Percentual 60 2021 80 80 80 80 80 - Disponibilizar à população os 

medicamentos da farmácia básica 

de acordo com a RENAME. 
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Diretriz 5. Qualificação da Gestão e Financiamento adequado e Fortalecimento das instâncias de controle social.  

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

 

Nº 

 

Meta 

 

Indicador 

Unidade 

de 

medida 

Linha Base Meta 

Plano 

(2022-

2025) 

Metas Previstas  

Ações Valor Ano 2022 2023 2024 2025 

5.1.1 Enviar para análise e 

apreciação dos 

conselheiros de saúde, os 

instrumentos de gestão. 

Instrumentos de 

gestão enviados 

ao CMS. 

Percentual 100 2021 100 100 100 100 100 -  Apresentar ao Conselho 

Municipal de Saúde os 

instrumentos de gestão, 

projetos, pactuações, convênios 

e outros, para apreciação e 

aprovação. 
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Objetivo 5.2 Fortalecer o controle social com garantia de transparência e participação cidadã. 

 

Nº 

 

Meta 

 

Indicador 

Unidade 

de 

medida 

Linha Base Meta 

Plano 

(2022-

2025) 

Metas Previstas  

Ações Valor Ano 2022 2023 2024 2025 

5.2.1 Investir na formação dos 

conselheiros de saúde 

Municipal com a 

construção e 

implementação de 

cronograma de educação 

permanente voltado a este 

público. 

Cronograma 

anual de 

formação dos 

Conselheiros de 

saúde 

construído.  

Número 0 2021 2 0 1 0 1 - Promover capacitações e/ou 

formações continuada para os 

membros do Conselho 

Municipal de Saúde.   

5.2.2 Realizar 02 Conferências 

de Saúde: etapa municipal 

das conferências Estaduais 

e Nacional de Saúde e a 

Conferência Municipal da 

Saúde. 

Conferências de 

Saúde 

realizadas. 

Número 1 2021 2 0 1 0 1 - Realizar a etapa municipal da 

Conferência Estadual e 

Nacional; 

- Realizar a Conferência 

Municipal de Saúde; 

5.2.3 Promover, a cada dois 

anos, o processo de 

renovação dos membros 

do Conselho Municipal de 

Saúde. 

Conselho 

Municipal de 

Saúde renovado 

e atualizado.   

Número 1 2021 2 0 1 0 1 - Renovar o Conselho 

Municipal de Saúde a cada dois 

anos.  
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9. COMPATIBILIZAÇÃO DAS PROPOSTAS DA CONFERÊNCIA COM AS 

DIRETRIZES E METAS  

 

A compatibilização das propostas da conferência com as diretrizes e metas é uma 

relação das mesmas para se chegar na realização. Abaixo apresentamos um quadro com 

essa relação, porém vale ressaltar que algumas propostas não possuem meta relacionada, 

e sim objetivos e ações, ora detalhado no item anterior. Outras já apresentam duas 

diretrizes e duas ou mais metas.   

Quadro 08: Relação das propostas da conferência com as diretrizes e metas. 

 

PROPOSTA DA 

CONFERÊNCIA 

 

 

DIRETRIZ 

 

META 

Criar uma ouvidoria para 

atender as necessidades da 

população. (ex: telefone 

próprio, caixa de sugestão, 

livro de registro, equipe 

capacitada). 

Diretriz 5. Qualificação da 

Gestão e Financiamento 

adequado e Fortalecimento 

das instâncias de controle 

social. 

Investir na formação dos 

conselheiros de saúde 

Municipal com a 

construção e 

implementação de 

cronograma de educação 

permanente voltado a este 

público. 

Aumentar a divulgação de 

informação a respeito dos 

programas ao público. (ex: 

carro de som, panfletos, 

redes sociais e outros meios 

na internet). 

 

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 

organizadas em rede. 

Manter 100% a cobertura 

populacional estimada 

pelas equipes de atenção 

básica. 

 

Planejamento de forma 

antecipada das ações pela 

equipe multiprofissional a 

serem realizadas durante o 

mês ou quadrimestral. 

 

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 

Manter 100% a cobertura 

populacional estimada 

pelas equipes de atenção 

básica. 
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básica, de atenção 

especializada e hospitalar 

organizadas em rede. 

Assegurar a participação da 

população no processo de 

formulação e controle das 

políticas em saúde. 

Diretriz 5. Qualificação da 

Gestão e Financiamento 

adequado e Fortalecimento 

das instâncias de controle 

social. 

Promover, a cada dois 

anos, o processo de 

renovação dos membros 

do Conselho Municipal de 

Saúde. 

Renovação efetiva do 

Conselho Municipal de 

Saúde a cada 02 anos. 

Diretriz 5. Qualificação da 

Gestão e Financiamento 

adequado e Fortalecimento 

das instâncias de controle 

social. 

Promover, a cada dois 

anos, o processo de 

renovação dos membros 

do Conselho Municipal de 

Saúde. 

Cronograma anual das 

reuniões ordinárias do 

Conselho Municipal de 

Saúde.  

Diretriz 5. Qualificação da 

Gestão e Financiamento 

adequado e Fortalecimento 

das instâncias de controle 

social. 

Investir na formação dos 

conselheiros de saúde 

Municipal com a 

construção e 

implementação de 

cronograma de educação 

permanente voltado a este 

público.  

Assegurar o funcionamento 

do Informatiza APS.  

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 

organizadas em rede. 

Manter informatizada 

100% das unidades básicas 

de saúde do município.  

Capacitação para todos os 

trabalhadores do SUS. 

Diretriz 3. Qualificar, 

valorizar os trabalhadores 

da Saúde. 

Realizar ações de 

educação permanente para 

qualificação das redes de 

Atenção, pactuadas na CIR 

e aprovadas na CIB.  

Assegurar o funcionamento 

dos sistemas de saúde. 

Diretriz 1. Garantia de 

acesso da população a 

serviços de qualidade, com 

Garantir infraestrutura de 

equipamentos e 

mobiliários adequada para 
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equidade e em tempo 

adequado ao atendimento 

das necessidades de saúde, 

mediante aprimoramento 

das políticas de atenção 

básica, de atenção 

especializada e hospitalar 

organizadas em rede. 

100% das equipes de 

Saúde da Família. 

Realizar Concurso Público, 

melhoria e cumprimento do 

PCCS. 

Diretriz 3. Qualificar, 

valorizar os trabalhadores 

da Saúde. 

_________ 

Reorganizar o fluxograma   

de transferências, de acordo 

com a classificação de risco 

para o Hospital de 

Referência do município. 

 

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 

organizadas em rede. 

Promover a integração dos 

diferentes pontos de 

atenção à saúde para 

realização de referência e 

contrarreferência e 

transferência do cuidado, 

através da implantação de 

fluxo de comunicação 

entre a atenção primária e 

especializada. 

Criar uma rede de 

distribuição de 

medicamentos conforme 

recurso financeiro. 

 

Diretriz 4. Garantia de 

acesso a população a 

assistência farmacêutica. 

Manter disponível a 

população 80% dos 

medicamentos da 

RENAME. 

Ampliar as visitas 

domiciliares para pacientes 

necessitados com a equipe 

multiprofissional, mediante 

visita prévia e agendamento 

do ACS. 

 

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 

organizadas em rede. 

Manter 100% a cobertura 

populacional estimada 

pelas equipes de atenção 

básica. 

 

Assegurar a assistência na 

atenção primária e 

especializada que 

necessitamos. 

 

Diretriz 1. Garantia de 

acesso da população a 

serviços de qualidade, com 

equidade e em tempo 

Manter 100% a cobertura 

populacional estimada 



 

55 
 

adequado ao atendimento 

das necessidades de saúde, 

mediante aprimoramento 

das políticas de atenção 

básica, de atenção 

especializada e hospitalar 

organizadas em rede. 

pelas equipes de atenção 

básica. 

 

Criar um cronograma de 

atendimento mensal 

multiprofissional para 

população da zona rural. 

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 

organizadas em rede. 

Manter 100% a cobertura 

populacional estimada 

pelas equipes de atenção 

básica. 

 

Buscar recurso financeiro 

junto ao Ministério da 

Saúde para aumentar o 

número de funcionários. 

Diretriz 3. Qualificar, 

valorizar os trabalhadores 

da Saúde. 

_________ 

Qualificar reformas nas 

redes próprias para 

melhoria do trabalho da 

vigilância. 

 

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 

organizadas em rede. 

Realizar reforma e 

ampliação nas Unidades 

Básicas de Saúde (UBS) 

da zona urbana e da zona 

rural. 

 

Organizar a rede de 

distribuição de EPIs e 

matérias de consumo em 

geral. 

 

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 

 

 

 

_________ 
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especializada e hospitalar 

organizadas em rede. 

Realizar visitas periódicas 

dos agentes comunitários de 

saúde mensalmente por 

família e para o agente 

comunitário de endemias 

bimestralmente por 

domicílio  

 

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 

organizadas em rede. 

Manter 100% a cobertura 

populacional estimada 

pelas equipes de atenção 

básica. 

 

Prevenir as doenças 

transmissíveis e não-

transmissíveis, seguindo os 

protocolos e regulamentos 

das esferas governamentais. 

 

Diretriz 2. Redução e 

prevenção de riscos e 

agravos à saúde da 

população por meio das 

ações de vigilância, 

prevenção, promoção e 

proteção à saúde. 

 

_________ 

Criar um espaço físico para 

o funcionamento das 

vigilâncias do município, 

conforme recurso 

financeiro 

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 

organizadas em rede. 

Construção de uma sede 

para a Secretaria 

Municipal de Saúde. 

Fazer cumprir a proibição 

de queimadas, no que diz 

respeito, a proibição de 

acúmulo de lixos em 

terrenos baldios e proibição 

de animais no perímetro 

urbano. 

Diretriz 2. Redução e 

prevenção de riscos e 

agravos à saúde da 

população por meio das 

ações de vigilância, 

prevenção, promoção e 

proteção à saúde. 

 

 

_________ 

Realizar triagem dos 

trabalhadores de saúde uma 

vez por ano. 

Diretriz 3. Qualificar, 

valorizar os trabalhadores 

da Saúde. 

_________ 
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10. PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA 

 

Quadro 09: Previsão orçamentaria 2022 a 2025. 

Ano 

execução 

do PMS 

Recurso Federal Cofinanciamento 

Estadual 

Recurso Próprio 

Tesouro Municipal 

 

Total  

Custeio Capital Custeio Capital Custeio Capital 

2022 3.564.654,00 100.000,00 522.498,26 72.071,00 1.745.164,55 55.692,00 6.060.079,00 

2023 4.072.230,00 114.000,00 595.648,00 82.160,00 1.989.486,00 63.488,00 6.917.006,00 

2024 4.652.080,00 129.960,00 679.038,00 93.662,00 2.268.014,00 73.376,00 7.896.130,00 

2025 5.314.496,00 148.154,00 774.103,00 106.774,00 2.585.535,00 82.508,00 9.011.570,00 

  

 

11. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Com vistas ao cumprimento dos objetivos, diretrizes e metas deste Plano, a gestão, 

o monitoramento e a avaliação, serão executados em parceria com gestores, técnicos e 

controle social, sob a coordenação da Secretaria Municipal de Saúde.  

O Plano Municipal de Saúde é um importante instrumento de orientação da 

política do setor, sendo sua operacionalização assegurada através da pactuação com 

técnicos da área, gestores, prestadores de serviço e importantes setores da sociedade. 

Trata-se de um documento em permanente construção, onde a dinâmica da saúde impõe 

constantes atualizações de ações e metas.  

A operacionalização deste plano está condicionado à disponibilidade de recursos 

técnicos e financeiros, devendo o mesmo orientar documentos de planejamento e gestão 

da Secretaria Municipal de Saúde com destaque para o Plano Plurianual – PPA 2022-

2025 e as Programações Pactuadas Integradas – PPI. 

O resultado final a ser alcançado dependerá de determinantes da saúde dentro da 

conjuntura política e econômica, além dos aspectos deixados pela pandemia do 

Coronavírus que abalou o mundo, e que causou um dano que ainda não temos condições 

de mensurar até onde haverá necessidade de adequação do sistema de saúde em seus 

moldes. 
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