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APRESENTAÇÃO 

 
 

A portaria nº 2.135 de setembro de 2013, que estabelece diretrizes para 

o planejamento do SUS, define como instrumento de planejamento em saúde, 

sendo estes o Plano Municipal de Saúde, a Programação Anual de Saúde e o 

Relatório Anual de Gestão. O Plano Municipal de Saúde é tido em seu Artigo 

1º, Inciso I como “responsabilidade individual de cada um dos três entes 

federados, a ser desenvolvido de forma contínua, articulada e integrada”. 

Representando assim, o principal instrumento de planejamento para definição e 

implementação de todas as iniciativas no âmbito da saúde por um período de 

quatro anos. 

O Plano Municipal de Saúde configura-se como base para a execução, o 

acompanhamento, a avaliação da gestão do sistema de saúde e contempla 

todas as áreas de atenção à saúde. A Secretaria Municipal de Saúde na 

condição de gestora do SUS local exerce a função de planejar e executar as 

políticas públicas de saúde, gestão, regulação, monitoramento e avaliação. 

Além disso, prestar os serviços de Atenção Básica. 

O processo de elaboração do PMS teve início em Setembro de 2017, 

com a realização da 1ª Plenária Municipal de Saúde de Lagoa do Barro – PI 

que teve como Tema Principal: Tema: “Rede de Atenção à Saúde: 

Organizando Ações e Serviços”, onde foi discutida e validada propostas que 

estavam no relatório final da conferência de 2015. O evento foi organizado pela 

Secretaria Municipal de Saúde e coordenado pelo Presidente do Conselho 

Municipal de Saúde, com a participação da população e profissionais de saúde. 

O PMS de 2018-2021 apresenta a atual estrutura de saúde do município 

e identifica os principais problemas, bem como, apresenta propostas para a 

sua resolução com prazos estipulados. Seu processo de construção seguiu a 

um instrutivo com orientações gerais para elaboração dos Planos Municipais 

de Saúde elaborado por técnicos do Conselho de Secretários Municipais de 

Saúde do Piauí (COSEMS) e da Secretária de Estado da Saúde do Piauí. 
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O referido instrumento apresentou-se 06 (seis) passos distintos para a 

construção de Plano Municipal de Saúde e estes foram realizados pela Equipe 

técnica responsável por sua elaboração. Informações de diversas fontes, tais 

como, IBGE, SIM, SINASC, CNES, SAI, foram utilizadas para análise da 

situação de saúde do município e para elencar os problemas, bem como, as 

possíveis soluções. 
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ANÁLISE SITUACIONAL 

 
 

 
1. CONDIÇÕES SÓCIAS SANITÁRIAS 

 
 

1.1. Aspectos políticos e culturais 
 
 

Elevado à categoria de município e distrito com a denominação de 

Lagoa do Barro do Piauí, em 1992 desmembrado de São João do Piauí.  

O município de Lagoa do Barro do Piauí pertencia à jurisdição de São 

João do Piauí, sua cidade-mãe. Conforme pesquisas e fontes orais, o nome 

Lagoa do Barro se deve, devido a uma lagoa de barro de louça que havia nos 

arredores da cidade, onde seus primeiros moradores fixaram suas residências 

usufruindo do barro como meio de trabalho e fonte de renda, na fabricação de 

tijolos, telhas e outros objetos de barro, isso por volta da década de 50. Nessa 

época, os principais meios de sobrevivência, como alimentação, roupas e 

outros eram advindos de outros centros como: Petrolina, Paulistana, São 

Raimundo, São João do Piauí, e até Oeiras. O transporte dessas necessidades 

básicas ainda era feito no lombo de jumentos e burros. 

Por volta do final da década de 80, ainda era grande o sofrimento e 

dificuldades enfrentadas pelos moradores de Lagoa do Barro, devidas o 

descaso dos políticos e a falta de assistência por parte de São João do Piauí a 

quem pertencia. Mas em meio a todo sofrimento, Lagoa do Barro contava com 

uma arma muita forte contra as atrocidades e descaso dos políticos: “O  

POVO”, Humilde e sofredor, porém com grandes aspirações e anseio por dias 

melhores e mais dignos. Começaram surgir os primeiros boatos de que Lagoa 

do Barro podia tornar-se município emancipado. Não demorou muito isso 

acontecer, vereadores filhos aqui de Lagoa do Barro, Senhores Aristides 

Elpídio da Silva, Jeremias Ribeiro Coelho, Hermínio Ribeiro e Manoel Alves 

Coelho e que legislavam ainda por São João do Piauí, juntos com outras 

autoridades estaduais e federais começaram mobilizar projetos de 
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de 150 a 300 metros; chapadas altas, com relevo plano, com grandes mesas 

recortadas e superfícies onduladas com relevo movimentado, encostas e 

emancipação de Lagoa do Barro. De imediato foi convocado o plebiscito para 

que o povo decidisse se queriam ou não a emancipação de Lagoa do Barro. 

Em meio aos pós e os contras, finalmente foi decido que queriam a 

emancipação. E no dia 29 de Abril de 1992, Lagoa do Barro foi emancipada 

através da Lei Estadual nº 4.447, ficando com seu primeiro nome “Lagoa do 

Barro do Piauí”. No dia 01 de Janeiro de 1993, foi empossada a Srª Ildete de 

Oliveira Coelho, como a primeira prefeita de Lagoa do Barro do Piauí. 

Lagoa  do  Barro  do   Piauí é   um município do brasileiro do   estado   

do Piauí. Localiza-se à latitude 08°28'31" sul e à longitude41°31'42" oeste, com 

387 metros de altitude. Tem cerca de 4.570 habitantes,  distribuídos  em  

366,47 km2 de área. Pertence a Mesorregião do Sudeste Piauiense e 

Microrregião  do Alto Médio Canindé. No plano estadual de desenvolvimento    

o município se situa: Macrorregião dos Semiáridos Piauienses; Território 

Integrado da Serra da Capivara; Aglomerado 17. 

Tem como limites os municípios de Conceição do Canindé e Campo 

Alegre do Fidalgo ao norte, ao sul com Dom Inocêncio, a leste com Queimada 

Nova e São Francisco de Assis do Piauí e, a oeste com Capitão Gervásio 

Oliveira, Campo Alegre do Fidalgo, Dom Inocêncio e o estado da Bahia. 

O município de Lagoa do Barros apresenta solos provenientes da 

alteração de lateritos, granitos, filito, mármore, quartzito, xisto, itabirito, 

quartzito, gnaisse, mármore e itabirito, são rasos ou pouco espessos, jovens, 

às vezes pedregosos. 

 
As  principais  formas  de relevo encontradas  na  região   são: chapadas 

baixas, relevo plano com partes suavemente onduladas com altitudes  variando 
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Dentre os solos regionais predominam latossolos álicos e distróficos de 

textura média a argilosa. Secundariamente apresenta solos podzólicos 

vermelho-amarelos, textura média a argilosa, fase pedregosa e não pedregosa, 

além de areias quartzosas, que compreendem solos arenosos essencialmente 

quartzosos, profundos, drenados, desprovidos de minerais primários, de baixa 

fertilidade. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Encosta
https://pt.wikipedia.org/wiki/Munic%C3%ADpios_do_Brasil
https://pt.wikipedia.org/wiki/Brasileiro
https://pt.wikipedia.org/wiki/Piau%C3%AD
https://pt.wikipedia.org/wiki/Latitude
https://pt.wikipedia.org/wiki/Longitude
https://pt.wikipedia.org/wiki/Habitantes
https://pt.wikipedia.org/wiki/Mesorregi%C3%A3o_do_Sudeste_Piauiense
https://pt.wikipedia.org/wiki/Microrregi%C3%A3o_do_Alto_M%C3%A9dio_Canind%C3%A9
https://pt.wikipedia.org/wiki/Microrregi%C3%A3o_do_Alto_M%C3%A9dio_Canind%C3%A9
https://pt.wikipedia.org/wiki/Munic%C3%ADpio
https://pt.wikipedia.org/wiki/Concei%C3%A7%C3%A3o_do_Canind%C3%A9
https://pt.wikipedia.org/wiki/Campo_Alegre_do_Fidalgo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Campo_Alegre_do_Fidalgo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Dom_Inoc%C3%AAncio
https://pt.wikipedia.org/wiki/Queimada_Nova
https://pt.wikipedia.org/wiki/Queimada_Nova
https://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A3o_Francisco_de_Assis_do_Piau%C3%AD
https://pt.wikipedia.org/wiki/Capit%C3%A3o_Gerv%C3%A1sio_Oliveira
https://pt.wikipedia.org/wiki/Capit%C3%A3o_Gerv%C3%A1sio_Oliveira
https://pt.wikipedia.org/wiki/Campo_Alegre_do_Fidalgo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Dom_Inoc%C3%AAncio
https://pt.wikipedia.org/wiki/Bahia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Solos
https://pt.wikipedia.org/wiki/Laterito
https://pt.wikipedia.org/wiki/Granito
https://pt.wikipedia.org/wiki/Filito
https://pt.wikipedia.org/wiki/M%C3%A1rmore
https://pt.wikipedia.org/wiki/Quartzito
https://pt.wikipedia.org/wiki/Xisto
https://pt.wikipedia.org/wiki/Itabirito
https://pt.wikipedia.org/wiki/Gnaisse
https://pt.wikipedia.org/wiki/Relevo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Chapada
https://pt.wikipedia.org/wiki/Chapada
https://pt.wikipedia.org/wiki/Altitude
https://pt.wikipedia.org/wiki/Latossolo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Areia


prolongamentos residuais de chapadas, desníveis e encostas mais acentuadas 

de vales e elevações.  

Os Municípios abrangentes do Território da Serra da Capivara são: Bonfim do 

Piauí, Capitão Gervásio Oliveira, Coronel José Dias, Dom Inocêncio, Lagoa do 

Barro do Piauí, São João do Piauí, São Raimundo Nonato, Anísio de Abreu, 

Campo Alegre do Fidalgo, Caracol, Dirceu Arcoverde, Fartura do Piauí, 

Guaribas, João Costa, Jurema, São Braz do Piauí, São Lourenço do Piauí e 

Várzea Branca. 
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https://pt.wikipedia.org/wiki/Vale


 
 

 
 

 

A população de Lagoa do Barro do Piauí é predominantemente Rural. A 

comunidade congrega várias doutrinas religiosas, porém predomina a religião 

Católica, com 3.705 hab., Evangélica 673 hab. e Espírita 0. Na cidade além da 

Igreja Católica Apostólica Romana, encontram-se instaladas templos de outras 

Igrejas, onde seus seguidores participam de cultos e celebrações conforme 

lhes são peculiares. 

Festas Comemorativas – Festejos de Nossa Senhora dos Anjos 

(Padroeira da Cidade, realizado de 06 a 15/08); - Aniversário da Cidade (29 de 

abril). 

 
1.2. Perfil Demográfico 

 
 

A população estimada de Lagoa do Barro do Piauí é de 4.582 habitantes 

em 2017 e segundo ao último censo do IBGE (Censo 2010) é de 4.523 

habitantes, com densidade demográfica de 3,58 hab/ Km2. As tabelas abaixo 

serão de acordo com dados do IBGE: 
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CONSOLIDADO DA POPULAÇÃO DE LAGOA DO BARRO DO PAUÍ (PI) - ZONA 

URBANA 

 

  
0 a 4 

 
5 a 9 

10 a 

14 

15 a 

19 

20 a 

29 

30 a 

39 

40 a 

49 

50 a 

59 

60 a 

69 

 
>70 

 
Total 

Masculino 23 47 40 59 91 77 58 42 25 18 480 

Feminino 37 43 43 59 100 75 57 29 33 28 514 

Nº de 

Pessoas 

 
60 

 
90 

 
83 

 
118 

 
201 

 
152 

 
115 

 
71 

 
58 

 
46 

 
994 

OS DADOS ACIMA RELACIONADOS ESTÃO DE ACORDO COM O ULTIMO IBGE 
REALIZADO – 2010. 

 

CONSOLIDADO DA POPULAÇÃO DE LAGOA DO BARRO DO PIAUÍ – ZONA 

RURAL 

  
0 a 4 

 
5 a 9 

10 a 

14 

15 a 

19 

20 a 

29 

30 a 

39 

40 a 

49 

50 a 

59 

60 a 

69 

 
>70 

 
Total 

Masculino 167 171 196 211 306 248 199 128 117 98 1.841 

Feminino 124 170 187 192 264 218 173 135 142 83 1.688 

Nº de 

Pessoas 

 
291 

 
341 

 
383 

 
403 

 
570 

 
466 

 
372 

 
263 

 
259 

 
181 

 
3.529 

OS DADOS ACIMA RELACIONADOS ESTÃO DE ACORDO COM O ULTIMO IBGE 
REALIZADO – 2010. 

 

CONSOLIDADO DA POPULAÇÃO DE LAGOA DO BARRO DO PIAUÍ - ZONA URBANA 

E RURAL 

  
0 a 4 

 
5 a 9 

10 a 

14 

15 a 

19 

20 a 

29 

30 a 

39 

40 a 

49 

50 a 

59 

60 a 

69 

 
>70 

 
Total 

Masculino 190 218 236 270 397 325 257 170 142 116 2.321 

Feminino 161 213 230 251 364 293 230 164 175 111 2.202 

Nº de 

Pessoas 

 
351 

 
431 

 
466 

 
521 

 
761 

 
618 

 
487 

 
334 

 
317 

 
227 

 
4.523 

OS DADOS ACIMA RELACIONADOS ESTÃO DE ACORDO COM O ULTIMO IBGE 
REALIZADO – 2010. 
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O principal recurso hídrico do município é o Rio Itaquatiara, 

pequeno  rio  temporário  que  deságua  no Rio   Canindé,   afluente   do 

grande Parnaíba. Possui ainda alguns riachos secundários de importância 

hídrica  como  Areia,  Gameleira,  Emparedado  e  Caraíbas.  Com  uma   

média pluviométrica anual de cerca de 500 mm, o município de Lagoa do Barro 

apresenta acentuada deficiência hídrica. 

Uma alternativa à escassez das águas pluviais é a utilização das águas 

subterrâneas, que no município podem ser encontradas nos dois domínios 

hidrogeológicos predominantes: rochas cristalinas e coberturas colúvio-eluviais. 

As rochas cristalinas representam o que é denominado comumente de 

“aqüífero fissural” e representam cerca de 60% da área total do município. 

Compreendem uma variedade enorme de rochas pré-cambrianas, que no caso 

 
 

 
 

 

1.3. Condições Ambientais 
 

 

da águas subterrânea se traduz por reservatórios aleatórios, descontínuos e de 

pequena extensão. Nesse contexto, em geral, as vazões produzidas por poços 

são pequenas e a água, é, na maior parte das vezes, salinizada. Essas 

condições   definem   um   potencial   hidrogeológico   baixo   para   as   rochas 
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https://pt.wikipedia.org/wiki/Recurso_h%C3%ADdrico
https://pt.wikipedia.org/wiki/Rio_Canind%C3%A9_(Piau%C3%AD)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Rio_Parna%C3%ADba
https://pt.wikipedia.org/wiki/Pluviometria
https://pt.wikipedia.org/wiki/Escassez_de_%C3%A1gua
https://pt.wikipedia.org/wiki/Rochas_cristalinas
https://pt.wikipedia.org/wiki/Munic%C3%ADpio
https://pt.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%A9-Cambriana
https://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%81guas_subterr%C3%A2neas


ao abastecimento estratégico em períodos prolongados de estiagem[8]. 

Os depósitos colúvio-eluviais correspondem a coberturas de sedimentos 

cristalinas, contudo possui considerável importância como alternativa 
 

detríticos e com idade tércio-quaternária. Embora recubram cerca de 40% da 

área do município, têm pouca expressão como mananciais para captação de 

água subterrânea, em função das suas reduzidas espessuras e das 

características inadequadas ao armazenamento de água superficial.    

Na área do setor de saneamento em relação ao abastecimento de água, 

o município tem um número de 529 unidades de economias abastecidas e de 

7419 unidades de economias ativas abastecidas residenciais, com uma rede  

de distribuição de água onde o serviço não é cobrado pelo município. O  

volume de água sem tratamento distribuída por dia é de 155m³. Apresenta 

0.6% de domicílios com esgotamento sanitário adequado, 74.9% de domicílios 

urbanos em vias públicas com arborização e 1.1% de domicílios urbanos em 

vias públicas com urbanização adequada (presença de bueiro, calçada, 

pavimentação e meio-fio). 

O município possui 01 (um) serviço de manejo de água pluvial com 

pontos de lançamento do efluente nas áreas livres públicas ou particulares, 

cursos d`água intermitentes e lagoas, possui ruas pavimentadas 

exclusivamente com sistema de drenagem superficial, com um percentual de 

75% a 100%. 

Nos resíduos sólidos que coleta e ou recebe resíduos sólidos de 

serviços de saúde sépticos, possui 01 serviço executado pelo município. Dados 

de acordo com o IBGE 2008. 

 
Órgãos de Utilidade Pública 

Poder Executivo Municipal – Prefeitura Municipal 

* Secretaria de Administração e Finanças; 

* Secretaria de Educação; 

* Secretaria de Saúde; 

* Secretaria de Assistência Social; 

* Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente 
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https://pt.wikipedia.org/wiki/Abastecimento
https://pt.wikipedia.org/wiki/Lagoa_do_Barro_do_Piau%C3%AD#cite_note-Cprm-8
https://pt.wikipedia.org/wiki/Munic%C3%ADpio
https://pt.wikipedia.org/wiki/Manancial


Poder Legislativo 

* Câmara Municipal de Vereadores; 

Poder Judiciário – Comarca de São João do Piauí 

* Cartório Eleitoral da 52ª Zona; 

* Cartório 1º Oficio; 

Bancos 

* Correspondente Bancários (Bradesco e Casa lotérica) 

Correios 

* Agência da ECT – Empresa de Correios e Telégrafos 

Conselhos 

* Conselho Tutelar 

* Conselho Municipal de Saúde 

* Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente 

Empresa de Assistência Técnica 

* EMATER – Instituto de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado Piauí 

Empresa de Telecomunicações 

* Claro 

Secretaria de Segurança Pública 

* Delegacia de Policia 

Sindicatos 

* Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Lagoa do Barro do Piauí; 

* Sindicato dos Servidores Públicos Municipais; 

 
 

O Município tem diversos pontos de lazeres, tais como: Restaurantes, 

Churrascaria, Bares. As maiores concentrações de turistas ocorrem no período 

de férias estudantis (meses de julho e dezembro a fevereiro), no festejo do 

Padroeiro da cidade e normalmente nos finais de semana, feriados e 

adversário da cidade, cujo fluxo de visitantes provém das cidades vizinhas e 

até mesmo das mais distantes. 
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De acordo com o censo 2010 o Índice de Desenvolvimento Humano de 

Lagoa do Barro do Piauí é 0,502. O município na faixa de Desenvolvimento 

Humano Baixo (< 0,599). A dimensão mais avançada e que constitui esse 

índice é Longevidade, a qual apresenta um índice de 0,744, já o menor 

desempenho é no índice Educação, com 0,358. Apesar de ainda estar na faixa 

de baixo desenvolvimento, o município já acumula consideráveis avanços. 

Analisando  a  evolução  obtida  entre  os  anos  de 1991 e 2010 tem-se  que   

o IDH do município passou de 0,173 para 0,502, o que implica uma taxa de 

crescimento de 190,17%. No município, a dimensão cujo índice mais cresceu 

em termos absolutos foi Educação, seguida por Longevidade e por Renda. 

Entre 2000 e 2010, a expectativa de anos de estudos quase que dobrou, 

passando de 4,67 anos para 8,10 anos de estudo, fator que contribui para a 

elevação do indicador Educação no município. 

O Índice de Gini é um indicador que mede o grau de concentração de 

renda. Aponta a diferença entre os rendimentos dos mais pobres e dos mais 

ricos. Quanto mais próximo de zero esse índice indica a melhora na igualdade 

A renda per capita média do município cresceu 87,90% nas últimas duas 

décadas, passando de R$ 81,22, em 1991, para R$ 152,61, em 2010. A 

1.4. Condições Socioeconômicos 
 
 

           Como mostra os dados levantados pela Fundação de Estudos Sociais e 

Econômicos do Piauí, o município de Lagoa do Barro apresenta um quadro    

de desenvolvimento populacional não linear. Entre os anos de 2000 e 2010 a 

região apresentou aumento no quadro populacional, contudo passando nesse 

 
residia  em  área urbana,  e  que  51%  da  população  total  eram  do sexo 

masculino. 
 

socioeconômica da região. 
 

proporção de pessoas pobres, ou seja, com renda domiciliar per capita inferior 

a R$ 140,00 (a preços de agosto de 2010), passou de 78,48%, em 1991, para 
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intervalo por um acréscimo seguido de diminuição. Entre 2000 e 2010, a 

população de Lagoa do Barro do Piauí cresceu a uma taxa média anual de - 

0,42%. Estima-se que até 2010, apenas 22% da população do município 

https://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%8Dndice_de_Desenvolvimento_Humano
https://pt.wikipedia.org/wiki/Munic%C3%ADpio
https://pt.wikipedia.org/wiki/Longevidade
https://pt.wikipedia.org/wiki/Educa%C3%A7%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/1991
https://pt.wikipedia.org/wiki/2010
https://pt.wikipedia.org/wiki/IDH
https://pt.wikipedia.org/wiki/Educa%C3%A7%C3%A3o
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período entre os anos de 1991 e 2000 se produziu um agravo na desigualdade 

de renda no municio. O Índice de Gini, que em 1991 era de 0,42, passou para 

• Imposto sobre produtos líquidos de subsídio: R$ 764,00 

• Valor bruto da agropecuária: R$ 1.263,00 

• Valor bruto da indústria: R$ 2.100,00 

• Valor bruto dos serviços: R$ 15.069,00 

62,64%, em 2010. Apesar do crescimento na renda per capita do município, o 
 

0,59, em 2010. 

Predominantemente a economia municipal se sustenta nas atividades do 

setor de prestação de serviços, seguido pelo setor de indústrias. Até 2000, 

estimava-se que 82,3% enquadravam-se no perfil de economicamente ativa, 

com rendimentos entre meio e cinco salários mínimos. 

O município produz um Produto Interno Bruto a preço corrente de 19.197 

mil reais anuais, o que constitui uma renda per capita anual de 4.232,98 mil 

reais, e de 352,75 reais mensais. O maior valor bruto constituinte 

 
 

Em 2015, o salário médio mensal era de 2.0 salários mínimos. A 

proporção de pessoas ocupadas em relação à população total era de 7.3. 

Considerando domicílios com rendimentos mensais de até meio salário mínimo 

por pessoa, tinha 62.1% da população nessas condições. 

 
1.5. Perfil Epidemiológico 

 

Como define a Lei Orgânica da Saúde (Lei 8080/90), a Vigilância 

Epidemiológica é “o conjunto de atividades que permite reunir a informação 

indispensável para conhecer, a qualquer momento, o comportamento ou 

história natural das doenças, bem como detectar ou prever alterações de seus 

fatores condicionantes, com o fim de recomendar oportunamente, sobre bases 

firmes, as medidas indicadas e eficientes que levem à prevenção e ao controle 

de determinadas doenças” (ANVISA). 
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do PIB municipal provém das atividades  de prestação de  serviço, que 

corresponde a 78,5% do seu valor total. 

Até 2012 a composição econômica do município era caracterizada da 
seguinte forma. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/1991
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https://pt.wikipedia.org/wiki/Agropecu%C3%A1ria
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https://pt.wikipedia.org/wiki/Renda_per_capita
https://pt.wikipedia.org/wiki/2010
https://pt.wikipedia.org/wiki/Economia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Presta%C3%A7%C3%A3o_de_servi%C3%A7os
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ind%C3%BAstrias
https://pt.wikipedia.org/wiki/2000
https://pt.wikipedia.org/wiki/Sal%C3%A1rios_m%C3%ADnimos
https://pt.wikipedia.org/wiki/Produto_Interno_Bruto
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https://pt.wikipedia.org/wiki/2012


A taxa de mortalidade infantil média na cidade é de 41.67 para 1.000 

nascidos vivos. As internações devido a diarréias são de 0.2 para cada 1.000 

habitantes. IBGE 2010 

 
As causas dos óbitos ocorridos, segundo classificação da CID – 10, são: 

 

Capitulo CID-10 2012 2013 2014 2015 

I. Algumas doenças infecciosas e parasitárias 1 1 2 1 

II. Neoplasias (tumores) 2 3 6 6 

III. Doenças sangue agravos hem. e trans. imunitário - - - - 

IV. Doenças end. nutricionais e metabólicas 2 2 - 2 

V. Transtornos mentais e comportamentais. - - - - 

VI. Doenças do sistema nervoso 1 1 - 3 

VII. Doenças do olho e anexos - - - - 

IX. Doenças do aparelho circulatório 10 9 5 10 

X. Doenças do aparelho respiratório - 1 5 1 

XI. Doenças do aparelho digestivo 2 1 1 - 

XII. Doenças da pele e do tecido celular subcutâneo - - - - 

XIII. Doenças sist. osteomuscular e tec. conjuntivo - - - - 

XIV. Doenças do aparelho geniturinário 1 - - - 

XVI. Algumas afec. originadas no período perinatal 1 1 - - 

XVII. Malf. cong. Def. e anomalias cromossômicas - 1 1 - 

XVIII. Sint sinais e ach. anorm ex clín. e lab. 1 1 - 1 

XX. Causas externas de morbidade e mortalidade 5 3 1 3 

Total 26 23 23 27 

Fonte: Portal DATASUS Tabnet/SIM 

 

 
Mortalidade Geral 

O perfil epidemiológico do município de Lagoa do Barro do Piauí, no que 

diz respeito a indicadores de mortalidade é traçado diante das estatísticas dos 

últimos anos, apresentamos, pois o perfil da mortalidade geral pelos gráficos e 

tabelas abaixo: 
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Os óbitos classificados por sexo e segundo faixa etária estão expressos 

na tabela abaixo e caracterizam a mortalidade geral dos residentes em nosso 

município de 2011 a 2015, independente do seu local de ocorrência: 

 
 

SEXO 2011 2012 2013 2014 2015 TOTAL 

Masculino 12 14 12 13 10 61 

Feminino 11 12 11 10 17 61 

TOTAL 23 26 23 23 27 122 

 

Óbitos por sexo e ano. 20011 a 2015 Lagoa do Barro do Piauí. – PI. 
 

 
140 

           
 
 
 
 
 

 
61 

 

61 
 

 
0 

 
 
 
 

 
Total 

 
 

122 

120            

100            

80            

60            

40 

 
20 

 
12 

 

11 

0 

23 14 
 

12 

0 

 

26 
 

23 
12 11 

0 

 
13 10 23 

0 

17 
10 

0 

27 
 

0            

  2011   2012  2013 2014 2015   

       Masc Fem Ign Total    

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

 
 

Óbitos por faixa etária e ano. 2011 a 2015. Lagoa do Barro do Piauí – PI. 
 

FAIXA 

ETÁRIA 

2011 2012 2013 2014 2015 TOTAL 

Menor de 1 

ano 

1 1 1 3 - 6 

1 a 4 anos - - - 2 - 2 

5 a 9 anos - - - - - - 

10 a 14 anos - - - - 2 2 
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15 a 19 anos 1 1 - - - 2 

20 a 29 anos 3 1 5 - 3 12 

30 a 39 anos - 1 1 1 3 6 

40 a 49 anos 1 3 3 2 1 10 

50 a 59 anos 1 2 2 3 2 10 

60 a 69 anos 5 2 1 1 - 9 

70 a 79 anos 5 3 3 6 6 23 

80 a mais 6 12 7 5 10 40 

TOTAL 23 26 23 23 27 122 

 

 

 

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

 

 
Mortalidade Infantil 

 
 

A mortalidade infantil é expressa por dados referentes a óbitos ocorridos 

durante o período perinatal (22 semanas de gestação completas, até 07 dias 

após o nascimento), neonatal precoce (0 a 07 dias de vida), neonatal tardio (07 

a 28 dias de vida) e pós-neonatal (29° dia até 11 meses e 29 dias), 

Compreendendo, pois os óbitos ocorridos ao longo do primeiro ano de vida. 
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1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
0 0 0 0 0 0 0 0 

  2 2 2 2 
3 3  

2 2 2  

  

  3 3   
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A mortalidade infantil é medida então através do Coeficiente de 

Mortalidade Infantil, que tem como definição o número de óbitos de crianças 

menores de um ano de idade, por mil nascidos vivos, na população residente 

em determinado espaço geográfico, no ano considerado. 

 
A mortalidade infantil em Lagoa do Barro é expressa pelos dados abaixo: 

 

ANO DO ÓBITO 0 A 6 DIAS 7 A 27 DIAS 28 A 364 DIAS TOTAL 

2011 1 0 0 1 

2012 1 0 0 1 

2013 1 0 0 1 

2014 1 2 0 3 

2015 0 0 0 0 

TOTAL 4 2 0 6 

 
 

Óbito infantil de 0 a 01 ano. 2011 a 2015. Lagoa do Barro do Piauí– PI. 
 

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

 

 
Casos e incidência das doenças transmissíveis e de notificação 

compulsória 

 

Os agravos de notificação compulsória são: Botulismo; Carbúnculo ou 

antraz;  cólera;  coqueluche;  dengue;  difteria;  doença  de  creutizfeldt-jacob; 
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2011 2012 2013 2014 2015  

 
0 a 6 dias 7 a 27 dias 28 a 364 dias Total 

 0 0 0 0  0 0 0 0 0 0 

      

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



doença de chagas (casos agudos); doenças meningocócicas; 

esquistossomose; eventos adversos pós-vacinação; febre amarela; febre do 

Nilo Ocidental; febre maculosa; febre tifóide; hanseníase; hantaviroses; 

hepatites virais; HIV; leishmaniose tegumentar americana; leishmaniose 

visceral; leptospirose; malária; meningite por haemophilus influenzae; peste; 

poliomielite; paralisia flácida aguda; raiva humana; rubéola; sarampo; sífilis 

congênita; sífilis em gestante; síndrome da rubéola congênita; síndrome da 

imunodeficiência adquirida (AIDS); síndrome respiratória aguda grave; tétano; 

tularemia; tuberculose e varíola. 

 

Morbidade ambulatorial, hospitalar e das urgências e emergências. 

 

As Unidades Básicas de Saúde atendem a demanda ambulatorial, 

através da ESF, porém a estratégia prioriza e intensifica as ações destinadas à 

atenção a saúde dos grupos de risco: hipertensos, diabéticos, tuberculosos, 

hansenianos, gestantes, crianças, idosos; visualizamos de maneira holística o 

ser biopsicossocial, buscando minimizar os fatores de risco e agravos á saúde. 
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Fonte: Portal DATASUS Tabnet/SIH 
 
 
 
 

 

Serviço de imunização 
 
 

A imunização, que vem a ser uma proteção, é de fundamental 

importância na prevenção e controle das doenças: difteria, tuberculose, tétano, 

coqueluche, poliomielite, sarampo, hepatite B, febre amarela, rubéola e 

caxumba. A prevenção visa ao emprego de medidas profiláticas, a fim de 

impedir que  indivíduos sadios  adoeçam.  Portanto,  esta  afirmação  leva-se  a 
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refletir o quanto um esquema vacinal completo e atualizado é importante para a 

promoção da saúde. 

Partindo desse pressuposto, enfatiza-se o quanto uma rotina de 

orientação no serviço de imunização coopera na redução da morbimortalidade, 

pois uma imunização bem sucedida acarretará benefícios, tanto no contexto de 

saúde como na economia financeira de se prevenir uma doença e evitar 

internações hospitalares e atendimentos de maior complexidade, o que faz do 

alto custo de uma vacina, um valor mínimo, diante da resolutividade e 

efetividade da mesma na redução de agravos e até mesmo óbitos por doenças 

imunopreviníveis. 

O serviço de imunização deste município funciona em salas de vacina 

implantada na UBS João Bosco S. Dias, organizada e supervisionada conforme 

preconizado pelo Ministério da Saúde. 

Nestas unidades são realizadas todas as vacinas de rotina segundo o 

Programa Nacional de Imunização (PNI), sendo também realizadas  

anualmente 04 (quatro) campanhas de vacinação (contra influenza, contra 

poliomielite, anti-rábica e campanha de multivacinação). 

As metas de vacinação de rotina determinadas pelo Ministério de Saúde 

no município encontram-se satisfatórias. 

Cobertura Vacinal 
 

Imunizações - Cobertura – Piauí 

Cobertura por Imuno e Ano 

Município: 220556 Lagoa do Barro do Piauí 

Período: 2014-2017 

IMUNO 2014 2015 2016 2017 TOTAL 

072 BCG 21,43 52,31 30,56 33,33 34,05 

099 Hepatite B em < 1mes 20 50,77 37,5 34,72 35,48 

061 Rotavírus Humano 162,86 103,08 87,5 79,17 107,89 

053 Meningococo C 140 107,69 81,94 81,94 102,51 

073 Hepatite B 145,71 95,38 104,17 66,67 102,87 

080 Penta 141,43 95,38 83,33 66,67 96,42 

012 Pneumocócica 141,43 93,85 83,33 80,56 99,64 

074 Poliomielite 138,57 86,15 73,61 77,78 93,91 

006 Febre Amarela 145,71 70,77 88,89 79,17 96,42 

101 Febre Amarela 4 anos 1,27 ... 82,28 17,72 42,62 

096 Hepatite A 124,29 112,31 77,78 75 96,77 
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091 Pneumocócica(1º ref) 134,29 92,31 91,67 76,39 98,57 

092 Meningococo C (1º ref) 121,43 100 115,28 75 102,87 

093 Poliomielite(1º ref) 107,14 64,62 102,78 79,17 88,89 

021 Tríplice Viral D1 147,14 86,15 98,61 77,78 102,51 

098 Tríplice Viral D2 117,14 86,15 84,72 58,33 86,38 

097 Tetra Viral(SRC+VZ) 114,29 60 86,11 58,33 79,93 

075 DTP 141,43 95,38 83,33 66,67 96,42 

102 DTP REF (4 e 6 anos) 1,22 ... ... ... 3,05 

095 Tríplice Bacteriana(DTP)(1º ref) 115,71 103,08 70,83 69,44 89,25 

094 Dupla adulto e tríplice acelular 

gestante 
 

84,29 
 
- 

 
- 

 
- 

 
21,15 

003 dTpa gestante 20 - - - 5,02 

067 HPV Quadrivalente D1 9 anos - 

Feminino 
 
... 

 
... 

 
27,27 

 
52,27 

 
67,05 

068 HPV Quadrivalente D2 9 anos - 

Feminino 
 
... 

 
... 

 
13,64 

 
36,36 

 
44,32 

062 HPV Quadrivalente D1 10 anos – 

Feminino 
 
... 

 
... 

 
4,44 

 
... 

 
46,67 

063 HPV Quadrivalente D2 10 anos – 

Feminino 
 
... 

 
... 

 
11,11 

 
13,33 

 
45,56 

065 HPV Quadrivalente D2 11 anos – 

Feminino 
 
... 

 
... 

 
2,22 

 
4,44 

 
53,33 

066 HPV Quadrivalente D1 12 anos – 

Feminino 
 
... 

 
... 

 
2,22 

 
2,22 

 
93,33 

069 HPV Quadrivalente D2 12 anos – 

Feminino 
 
... 

 
... 

 
8,89 

 
6,67 

 
93,33 

071 HPV Quadrivalente D2 13 anos – 

Feminino 
 
... 

 
... 

 
... 

 
2,13 

 
208,51 

081 HPV Quadrivalente D1 11 anos – 

Masculino 
 
... 

 
... 

 
... 

 
43,48 

 
43,48 

083 HPV Quadrivalente D1 12 anos – 

Masculino 
 
... 

 
... 

 
... 

 
47,83 

 
47,83 

084 HPV Quadrivalente D2 12 anos – 

Masculino 
 
... 

 
... 

 
... 

 
6,52 

 
6,52 

085 HPV Quadrivalente D1 13 anos – 

Masculino 
 
... 

 
... 

 
... 

 
37,5 

 
37,5 

086 HPV Quadrivalente D2 13 anos – 

Masculino 
 
... 

 
... 

 
... 

 
6,25 

 
6,25 

104 HPV Quadrivalente D2 - Total - 

Feminino 
 
... 

 
... 

 
... 

 
8,76 

 
8,76 

105 HPV Quadrivalente D1 - Total - 

Feminino 
 
... 

 
... 

 
... 

 
8,64 

 
8,64 

106 HPV Quadrivalente D1 - Total - 

Masculino 
 
... 

 
... 

 
... 

 
25,62 

 
25,62 

 

 

23 



 

107 HPV Quadrivalente D2 - Total - 

Masculino 
 
... 

 
... 

 
... 

 
2,4 

 
2,4 

089 Meningococo C 12 Anos ... ... ... 73,63 73,63 

090 Meningococo C 13 Anos ... ... ... 52,63 52,63 

TOTAL 121,3 91,46 63,48 45,23 71,74 

Fonte: Programa Nacional de Imunizações  

 

 

 

2. ESTRUTURA DO SISTEMA SAÚDE 

 
 

No município quanto à rede de saúde existente, possui 10 (dez) 

estabelecimentos cadastrados no Cadastro Nacional de Estabelecimentos de 

Saúde (CNES). Dessas, todas são públicas, com maior prevalência de 

Unidades Básicas e Postos de Saúde, 01 (um) Laboratório Regional de Prótese 

Dentaria (LRPD), 01 (uma) Academias de Saúde e 01 (uma) Secretaria 

Municipal de Saúde. Os estabelecimentos de saúde públicos são todos 

municipais, estando sobre gestão e gerência do próprio município. 

O município oferece a população serviços de Atenção Básica por meio 

de 02 (duas) Equipes de Estratégia Saúde da Família – ESF, 02 (duas) 

Equipes de Estratégia de Saúde Bucal – SB. As ESF contam com o apoio de 

13 (treze) Agentes comunitários de Saúde (ACS), 03 (três) Agentes 

comunitários de Endemias (ACE), 01 (um) Núcleo de Apoio Saúde da Família – 

NASF Tipo III que contempla em sua equipe várias categorias de profissionais 

da saúde. 

As Unidades de Saúde da Família - USF apresentam resolutividade 

dentro de suas ações básicas como é preconizado pelo Ministério da Saúde e 

trabalha com dois tipos de demanda: 

Programada - onde são desenvolvidos os programas prioritários pelo 

Ministério da Saúde como: saúde da mulher, da criança, do adolescente, do 

homem, do adulto e do idoso, vacinação, visita domiciliar e vigilância em 

saúde. 

Livre - onde são incluídas as pessoas que estão necessitando de atendimento 

e que procuram o serviço espontaneamente. 
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A demanda programada acontece através da orientação e informação 

pelos Agentes Comunitários de Saúde – ACS a população adstrita através de 

cronograma elaborado pela equipe. Já a demanda livre é atendida conforme 

demanda programada e dentro do horário de funcionamento das USF, em caso 

de não atendimento no dia é agendada a consulta em outra data. Nessa 

demanda são atendidas também as urgências / emergências e encaminhadas 

às unidades de referência municipal. 

O horário de atendimento das unidades é de 2ª feira à 6ª feira das 07h00 

às 17h00 zona urbana e de 07h00 ás 17h00 zona rural. Os prédios das 

unidades de saúde estão todos equipados e em bom estágio de conservação. 

 

Academia da Saúde 

        Em Lagoa do Barro do Piauí tem implantado e funcionando 01 pólo de 

academia da saúde com uma estratégia de promoção da saúde e produção do 

cuidado. Esse pólo é dotado de infraestrutura, equipamentos e profissionais 

qualificados. Como ponto de atenção no território complementa o cuidado 

integral e fortalece as ações de promoção da saúde em articulação com outros 

programas e ações de saúde como a Estratégia da Saúde da Família, os 

Núcleos de Apoio à Saúde da Família e a Vigilância em Saúde.  

 
 

 

A sede da secretaria municipal de saúde é pública e está conservada e 

em bom estagio de conservação. 

Sua estrutura conta com: 01 sala da coordenação de Vigilância 

Sanitária; 01 Sala da coordenação da Atenção Básica; 01 Sala de Sistemas de 

Informação em saúde; 01 Sala de Reuniões; 01 Sala do Secretário Municipal 

de Saúde; 01 recepção; 01 copa; 04 banheiros. 
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Recursos Humanos 
 

Quadro de Profissionais área da saúde - Programa Saúde da Família / Saúde Bucal / Secretaria Saúde / Nasf e 

Academia de Saúde 

 
Formação 

Nível 

Superior 

Nível 

Superior 

Nível 

Médio 

 
Nível Médio 

Nível 

Fundamental 

Nível 

Fundamental 

 
TOTAL 

 
Carga horária 

40hs 

semanais 

40hs 

semanais 

40hs 

semanais 

40hs 

semanais 

40hs 

semanais 

40hs 

semanais 

concursado serv.prestado concursado serv.prestado Concursado serv.prestado 

Médico  02     02 

Enfermeiro 02 02     04 

Dentista  02     02 

Técnico Higiene Bucal   01 01   02 

Auxiliar / Técnico de 

Enfermagem 

 
04 

 
01 

 
04 

 
03 

   
12 

Agente Comunitário 

de Saúde 

   
04 

 
06 

  
03 

 
13 

Recepcionista  02     02 

Serviços Gerais    01 05 01 07 

Auxiliar Administrativo 04   01   05 

Vigia/porteiro   03  02  05 

Psicóloga - - - - - - - 

Fonoaudióloga - - - - - - - 

Fisioterapeuta  01 - 40 h     01 

Coordenadora 

Vigilância Sanitária 

 
01 

      
01 

Cirurgião Dentistas 03      03 

Agente de Endemias    01 01 01 03 

Educador Físico  01 – 20 h     01 

Assistente Social - - - - - - - 

Fonte: Departamento Pessoal - Prefeitura Municipal de Lagoa do Barro do Piauí/Secretaria Municipal de 

Saúde – ano: 2017 
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Programas e Serviços 
 

O Município desenvolve os seguintes programas e serviços: Programa 

de controle da hipertensão; Programa de controle da diabetes; Programa de 

eliminação da hanseníase; Programa de controle da tuberculose; Programa de 

atenção à saúde da Mulher; Programa de atenção à saúde da criança; 

Programa de atenção à saúde do Homem; Estratégia saúde da Família; 

Programa de agentes comunitários de saúde; Programa de saúde bucal; 

Procedimentos de enfermagem (curativos, injeções, inalações retirada de 

pontos etc.); Visitas domiciliares; Controle de endemias; Vigilância sanitária; 

Vigilância Epidemiológica; PSE; NASF; Programa nacional de imunização; 

Serviços de informação em saúde (SINASC, SINAN, SISVAN, SIM, E-SUS, SIAB, 

SIA/SUS, etc.); Programa da academia de saúde e serviços de próteses 

dentaria. 

 
Vigilância Sanitária 

 
 

A Vigilância Sanitária Municipal efetiva suas atividades através de ações 

de baixa complexidade, distribuindo suas atividades em visitas a 

estabelecimentos na área de alimentos, escolas, unidades de saúde, hotéis, 

salão de beleza verificando instalações, aspectos físicos, higiênico, 

organização, modo de conservação e prazo de validade dos produtos, sendo 

expedido laudo de inutilização de mercadorias vencidas em estabelecimentos e 

medicamentos na farmácia básica. 

A Vigilância Sanitária Municipal realiza atendimento a denúncias 

relacionadas a problemas causados por criatórios de porcos, fossas e lixo. 

Monitoramento da água para consumo humano através do Programa 

SISÁGUA, buscando eliminar, diminuir e prevenir riscos à saúde. 

O Município de Lagoa do Barro do Piauí, conta com 06 (seis) UBS, 

verifica-se em cada unidade: aspecto físico e higiênico e controle das 

atividades realizadas. 

O controle das atividades é coordenado pelos seguintes setores: 
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Unidades Básicas de saúde: o controle é efetuado Secretaria Municipal 

de Saúde, sendo acompanhada pela Vigilância Sanitária Municipal; 

Ações de enfermagem: são monitoradas por Enfermeiras e devidamente 

fiscalizadas pelo Conselho Regional de Enfermagem (COREN); 

Os controles das atividades de saúde são realizados em parceria com a 

Secretaria Estadual de Saúde (Vigilância Sanitária Estadual) que é responsável 

pelas ações de média e alta complexidade, sendo acompanhadas pela 

Vigilância Sanitária Municipal. 

A fiscalização do meio ambiente é realizada com parceria entre VISA 

Municipal e Estadual, além das secretarias municipais, através de visitas onde 

são verificados os locais de riscos que podem causar danos à saúde da 

população, tais como: lixões, terrenos baldios e esgotos a céu aberto. 

A Estrutura da vigilância sanitária está localizada dentro da Secretária 

Municipal de Saúde com 01 (um) Coordenador e técnico em uma sala 

climatizada com mesas, cadeiras, armários e notebook. 

 
Vigilância Epidemiológica 

 
 

Em Lagoa do Barro do Piauí, a Vigilância Epidemiológica atua 

focalizando os agravos endêmicos, estando atenta a suspeita e ou ocorrência 

de doenças de notificação compulsória não endêmica e fornecendo os dados 

que traça o perfil epidemiológico populacional (dados demográficos, 

socioeconômicos, ambientais, de morbidade, mortalidade, notificação de surtos 

e epidemias), a coordenação da vigilância epidemiológica está localizada na 

Secretaria Municipal de Saúde e conta com a cooperação dos coordenadores 

dos sistemas de informação em saúde e registros dos bancos de dados 

(SINAN, SIAB, SIM, SINASC, SIMDDA etc.), como fonte de dados, e a 

depender destes a fidedignidade de suas informações. 
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Vigilância Ambiental 
 
 

Na estrutura da Secretaria de Saúde de Lagoa do barro do Piauí, existe 

uma equipe da vigilância ambiental formada por 01 (uma) Coordenadora e 03 

Agentes de endemias. São realizadas atividades de ações de combate e 

controle de focos da dengue, através de Campanhas e LIRA, busca ativa e 

combate a focos do barbeiro (Triatomídeos) e varias outras ações que 

proporciona o conhecimento e a detecção de qualquer mudança nos fatores 

determinantes e condicionantes do meio ambiente que interferem na saúde 

humana, com a finalidade de identificar as medidas de prevenção e controle 

dos fatores de risco ambientais relacionados às doenças ou outros agravos à 

saúde. 

 
 

3. REDES DE ATENÇÃO A SAÚDE 

 
 

O Desenho da Rede de Atenção à Saúde proposto pela Gestão Estadual 

do SUS, foi esboçado de forma a articular as diferentes diretrizes técnicas e 

legais do Ministério da Saúde que orientam a constituição das Redes 

Temáticas de Atenção Saúde, bem como, de forma a compatibilizar os Pontos 

de Atenção à Saúde da Rede identificados e previstos no Plano Estadual, com 

a agregação macrorregional definida no PDR em vigência. O Plano, enquanto 

proposta da SES/PI, foi elaborado pela área técnica, apresentado aos gestores 

municipais em fóruns técnicos e legais – reuniões das CIR (Comissões 

Intergestores Regionais) e ali, submetido a análise, discussão com os Gestores 

Municipais incorporando, nesse processo, alterações, acréscimos e/ou 

sugestões apresentadas no processo integrado de planejamento ascendente. 

Dessa forma, cumpre destacar que não se trata de um Plano acabado, 

concluído, mas sim, de uma Proposta Estadual que explicita e sintetiza as 

Diretrizes Gerais para implantação da Rede de Atenção à Saúde do Estado do 

Piauí, com a definição dos Pontos de Atenção das Rede Temáticas, tais como: 

Atenção   Obstétrica   e  Neonatal (REDE   CEGONHA);   Atenção  Psicossocial 
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(RAPS); Cuidado a Pessoa com Deficiência (RCPD); Cuidado às Doenças 

Crônicas (RCDC) com ênfase na Atenção Oncológica. Foi pactuado, assim, a 

definição a posteriore dos Pontos de Atenção da Linha de Cuidado da 

Oncologia nas Macrorregiões Semi Árido (Guaribas, Sambito e Canindé) e 

Cerrados (Vales Piauí e Itaueiras, Chapada das mangabeiras; Serra da 

Capivara e Tabuleiros do Alto Parnaíba), bem como, de diversos Pontos de 

Atenção da Rede Temática Urgência e Emergência (RUE) naquelas Regiões 

onde o processo de discussão ainda não avançou para o estágio desejado. 

O município de Lagoa do Barro do Piauí do Piauí faz parte da 

Macrorregião Cerrados é constituída pelos 74 Municípios que conformam as 

Regiões de Saúde Vale dos Rios Piauí e Itaueiras com 27.042 Km² tendo como 

município de referência a cidade de Floriano; Serra da Capivara ocupando 

24.769 Km² tendo como sede do TD o município de São Raimundo Nonato; a 

Região da Chapada das Mangabeiras com área territorial extensa de 54.499 

Km² e a Região Alto Parnaíba com 33.083 Km². Essa macrorregião concentra 

um contingente populacional de 588.725 habitantes distribuídos em uma área 

territorial de 139.393 km². 
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Na macrorregião dos Cerrados as Redes Temáticas: Rede Cegonha, 

Rede de Atenção Psicossocial – RAPS e Rede de Cuidado de Pessoa com 

Deficiência encontrasse definida conforme segue abaixo, no entanto, a Rede 

de Urgência e Emergência e a Rede de Doenças Crônicas: Linhas de Cuidado 

Oncologia, Doença Renal Crônica e Obesidade estão em processo de 

discussão e elaboração. 

Na Macrorregião Cerrados a proposta das Redes se configura da 

seguinte forma: 

 
1- REDE DE CUIDADO DE PESSOA COM DEFICIÊNCIA: 

 

 
 

2- REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DO PIAUÍ 
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3- REDE CEGONHA 
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4. APOIO LOGÍSTICO E A GESTÃO 

 
 

A Atenção Primária em Saúde é por definição o primeiro acesso do 

paciente dentro de uma rede de assistência. Além de dar resposta à maioria 

dos agravos mais prevalentes na população que assiste, atua como aquele que 

ordena o acesso para os demais pontos de atenção 
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Dentro da rede municipal de saúde, as Unidades Básicas de Saúde - 

UBS se encontram distribuídas nos diversos bairros e regiões da cidade, 

fazendo-se especialmente presente nas áreas mais periféricas e vulneráveis. O 

trânsito dos pacientes da atenção básica para outros níveis de atenção da rede 

se dá através: os casos de urgência são feito os primeiros atendimento na 

Atenção Básica e em seguida são destinam a UPA de São Raimundo; os casos 

destinados à atenção especializada são inseridos e regulados através do 

sistema SISTEMA GESTOR, abrangendo consultas, procedimentos e exames 

diagnósticos para Teresina e São Raimundo Nonato. 

Apesar da existência de formulários de contra referência, atualmente 

não é prática comum o retorno do paciente dos atendimentos de nível 

secundário e terciário com dados qualificados para continuidade e coordenação 

do cuidado na atenção básica. 

 
QUADRO EXPLICATIVO DO MECANISMO DE ACESSO 

 
 
 

 
Com o desenvolvimento da ciência e tecnologia é possível progredir na 

produção e inovação em saúde, no intuito de buscar soluções destrutivas para 

reduzir custos e aumentar a qualidade, resolutividade e acesso da população. 

Neste contexto, é necessário investir na rede de comunicação de dados 

da Secretaria Municipal de Saúde de maneira a otimizar o fluxo e proteger a 
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fidedignidade das informações, visto a gama de sistemas de processamento de 

informações disponibilizados pelo Ministério da Saúde/DATASUS. Sistemas 

estes que por vezes não possuem interface amento dificultando as informações 

de maneira ágil e precisa. 

No âmbito da Atenção Primaria em Saúde os sistemas de informações 

utilizados são: SISAB/e-SUS; CNES, SINAN, SIVEP-DDA; Bolsa Família; 

SISPNCED; SISAGUA, SIM, SISNASC, SIA/SUS; GAL; 

SISPNI;SIOCCHAGAS; entre outros; 

 
 

 
5. SITUAÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA 

 
 

O Fundo Municipal de Saúde do município de Lagoa do Barro do Piauí 

foi criado pela Lei de nº 1394 do dia 10/02/1994, inscrito com o CNPJ 

19.300.262/0001-08, onde a secretário municipal de saúde é o próprio gestor 

do fundo e seu plano de aplicação do fundo está em consonância com o plano 

Municipal de Saúde. 

O financiamento para o Sistema Único de Saúde é de responsabilidade 

das três esferas de gestão – União, Estados e Municípios. O Fundo de Saúde 

está previsto na Constituição Federal Artigos 34, 35,156,160,167 e 198 e 

Emenda Constituição nº 29/2000. Para acompanhamento da gestão financeira 

foi criado pelo Ministério da Saúde o relatório do Sistema de Informações sobre 

Orçamentos Públicos em Saúde – SIOPS que demonstra a despesa por 

categoria (corrente e capital), o investimento dos três níveis de governo, União, 

Estado e Município na Saúde, o percentual do investimento do município de 

acordo com a EC29 e os valores arcados anualmente. 
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A Prefeitura Municipal de Lagoa do Barro do Piauí destina no mínimo 

15% do seu Fundo de Participação Municipal (FPM) para ações e serviços da 

saúde em nosso Município. 

 O financiamento federal está composto por Blocos de Financiamento 
 

antes instituído pela Portaria nº 204 do ano de 2007 que foi alterada pela 

portaria nº 837 do ano de 2009, acrescentando o bloco de investimento na 

Rede  de Serviços de  Saúde. A sua  transferência ocorre  através  de  repasse 

 “fundo a fundo”, ou seja, do Fundo Nacional de Saúde para o Fundo Municipal 

de Saúde. Os blocos de recursos para o custeio SUS são os seguintes: 

Atenção básica, Atenção de média e alta complexidade, Vigilância em saúde, 

Gestão do SUS e Assistência farmacêutica e Investimento na Rede de 

Serviços de Saúde. 

No dia 28 de dezembro foi publicada a Portaria nº 3.992, de 28/12/2017 

alterando a Portaria de Consolidação nº 6/GM/MS de 28/09/2017, que 

contemplava o conteúdo da portaria nº 204/2007 acerca do financiamento e da 
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MUNICÍPIOS ESTADOS 

De 2000 a 

2015 

UNIÃO 

A partir de A partir de 

Desde 2000 Desde 2000 2017 

2015 2018 

EC 29/2000 EC 29/2000 EC 29/2000 EC 86/2015 EC 95/2016 EC 95/2016 

15% 12% 

Transferências Transferências 
Base 

Ano RCL 

Base 

Ano RCL 

Base: gasto 

ano 

   anterior 

legais e legais e 

constitucionais constitucionais 

e e 

 

impostos 

Valor 

empenhado 

no 

ano anterior 

+ 

variação do 

PIB 

2016 13,20%  - -  

Valor gasto 

2017 13,70% 2017 15,00% no 

impostos 

2018 14,10%  - - ano anterior + 

diretamente diretamente 

2019 14,50%  - - IPCA 

arrecadados arrecadados 

2020 15,00%-  



transferência dos recursos federais para as ações e os serviços públicos de 

saúde. A nova normativa estabeleceu que a transferência dos recursos 

financeiros federais destinados ao custeio de ações e serviços de saúde na 

modalidade fundo a fundo, hoje repassados em cinco blocos, passará a ser 

realizada em apenas uma conta financeira. Além disso, os recursos para 

investimentos serão transferidos para uma só conta corrente específica para os 

investimentos. Ou seja, a partir de 10 de janeiro de 2018 os municípios 

receberão os recursos federais em somente duas contas financeiras. 

 
Percentual % de aplicação das ações e serviços de saúde 

 

Ano 2013 Ano 2014 Ano 2015 Ano 2016 

20,59% 25,73% 19,78% 17,60% 

 

Fontes de financiamento / Recursos Federais. 

Atenção Básica 

• PAB Fixo 

Refere-se ao financiamento de ações de atenção básica à saúde, cujos 

recursos serão transferidos mensalmente, de forma regular e automática, do 

Fundo Nacional de Saúde aos Fundos de Saúde do Distrito Federal e dos 

Municípios. 

- Incremento Temporário de Custeio do PAB Fixo 

Referem-se a recursos de aplicação das emendas parlamentares para 

incremento temporário do Piso da Atenção Básica, observando o valor máximo, 

por Município, em até 100% (cem por cento) do valor total do somatório dos 

Pisos de Atenção Básica Fixo e Variável do Município no exercício anterior, 

conforme o disposto no artigo 4º da Portaria nº 788, de 15 de março de 2017. 

Os recursos deverão ser aplicados para manutenção de ações da Atenção 

Básica conforme o escopo da Portaria nº 2.488/GM/MS de 21 de outubro de 

2011. 
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• PAB Variável 

O Componente Piso da Atenção Básica Variável - PAB Variável é 

constituído por recursos financeiros destinados ao financiamento de 

estratégias, realizadas no âmbito da atenção básica em saúde. Os recursos do 

Componente PAB Variável serão transferidos do Fundo Nacional de Saúde aos 

Fundos de Saúde do Distrito Federal e dos Municípios, mediante adesão e 

implementação das ações a que se destinam e desde que constantes no 

respectivo Plano de Saúde. 

- Incentivo dos Agentes Comunitários de Saúde; 

O programa consiste em recursos financeiros destinados a estimular a 

organização da atenção básica em todos os municípios com a implantação de 

agentes comunitários. As ações que são financiadas com os recursos do 

programa estão centradas e práticas de prevenção de doenças e promoção da 

saúde. 

- Estratégia Saúde da Família; 

A Estratégia Saúde da Família (ESF) estimula a organização da atenção 

básica em todos os municípios, por meio de implantação de equipes de saúde 

da família, que realizem praticas com ênfase nas ações de prevenção de 

doenças e promoção da saúde. 

- Programa de Saúde Bucal; 

O objetivo do Programa é a reorganização da atenção à saúde bucal 

prestada nos municípios, por meio do Programa de Saúde da Família (PSF), 

onde realiza as seguintes atividades: - Atendimento Ambulatorial (prevenção, 

dentista, cirurgia, urgência exodôntica) e Educação em Saúde. 

- Núcleo de Apoio à Saúde da Família (NASF) 

Segundo o Ministério da Saúde, Os Núcleos de Apoio à Saúde da 

Família (NASF) foram criados pelo Ministério da Saúde em 2008 com o objetivo 

de apoiar a consolidação da Atenção Básica no Brasil, ampliando as ofertas de 

saúde na rede de serviços, assim como a resolutividade, a abrangência e o 

alvo das ações. Configuram-se como equipes multiprofissionais que atuam de 

forma integrada com as equipes de Saúde da Família (ESF), as equipes de 
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atenção básica para populações específicas (consultórios na rua, equipes 

ribeirinhas e fluviais) e com o Programa Academia da Saúde. 

 − Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade na Atenção Básica 
(PMAQ) 

Programa que tem como principal objetivo induzir a ampliação do acesso e 

a melhoria da qualidade da atenção básica, com garantia de um padrão de 

qualidade comparável nacional, regional e localmente de maneira a permitir maior 

transparência e efetividade das ações governamentais direcionadas à Atenção 

Básica em Saúde. 

- Programa Saúde na Escola 

Incentivo financeiro para o desenvolvimento das ações de prevenção, 

promoção e atenção à saúde dos escolares. Sua transferência acontece fundo 

a fundo na modalidade PAB variável, compondo o Bloco de Financiamento da 

Atenção Básica do Pacto pela Saúde. 

O valor total do recurso financeiro corresponde a uma parcela extra do 

incentivo mensal das equipes de Saúde de Família (eSF) que atuam no PSE. 

Desse valor, 70% são pagos a partir da assinatura do termo de compromisso. 

Os 30% restantes são pagos após o cumprimento de 70% das metas 

municipais pactuadas. 

 
Básico da Assistência Farmacêutica; 

A assistência Farmacêutica Básica consiste em recursos financeiros e 

ações destinadas, exclusivamente, à aquisição de medicamentos básicos, 

contribuindo para a garantia da integralidade na prestação da assistência 

básica à saúde. 

As ações financiadas com esses recursos asseguram o fortalecimento 

de medicamentos básicos à população do país, dentro diversas propostas pela 

Política Nacional de Medicamentos. 

 
Vigilância em Saúde 

• Piso fixo de Vigilância em Saúde – TFVS 

O programa refere-se a recursos financeiros repassados de forma 

regular e automática, com transferência mensais, destinadas às ações  básicas 
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de investigação epidemiológica e ambiental, de diagnóstico de risco, ações de 

controle, eliminação, erradicação de agentes de agravos e danos à saúde 

individual e coletiva das populações. 

São incentivos do programa as ações de controle de epidemiologias 

descentralizadas relativas às seguintes doenças: Malaria, Leishmaniose, 

Esquistossomose, Febre Amarela, Dengue, Tracoma, Doença de Chagas, 

Peste, Filariose e Bócio (FNS BRASIL). 

 
• Incentivos Pontuais para as Ações e Serviços de Vigilância em Saúde 

Recurso financeiro destinado para o desenvolvimento das ações e 

serviços de Vigilância em saúde. 

 
 

• Incentivo dos Agentes De Endemias 

Recursos financeiros destinados para pagamento de profissionais que 

desenvolve ações e serviços de vigilância em saúde para promoção e 

prevenção de doenças. 

 

• Piso Fixo da Vigilância Sanitária; 

O incentivo às ações básicas de vigilância sanitária está voltado para a 

modernização das ações de fiscalização e controle sanitário em produtos, 

serviços e ambientes sujeitos à vigilância sanitária, bem como as atividades 

educacionais sobre vigilância sanitária. 

 
Investimento 

• Implantação para as Ações e Serviços de Saúde 

- Requalifica UBS 

Recurso vinculado a emenda parlamentar, destinado para estruturação 

e o fortalecimento da Atenção Básica, reforma, ampliação e construção de 

UBS, provendo condições adequadas para o trabalho em saúde, promovendo 

melhoria do acesso e da qualidade da atenção básica. 

- Academia da saúde 

Recurso vinculado a emenda parlamentar, destinado para a construção 

da academia de saúde.  O programa Academia da Saúde  é uma estratégia  de 
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promoção da saúde e produção do cuidado que funciona com a implantação de 

espaços públicos conhecidos como polos do Programa Academia da Saúde. 

Esses polos são dotados de infraestrutura, equipamentos e profissionais 

qualificados. 

 
• Aquisição de Equipamentos e Material Permanente 

Recurso vinculado a emenda parlamentar, destinado para aquisição de 

equipamentos e material permanente. 

 
Outras fontes de financiamento / Recursos Estaduais. 

• Co-financiamento 

Incremento financeiro do Tesouro Estadual para ajudar no custeio da 

atenção básica da saúde local, além de assegurar melhorias nas unidades de 

saúde (sobretudo, na assistência farmacêutica) e, especificamente naqueles 

que dispõem, nas despesas mensais com o Serviço de Atendimento Móvel de 

Urgência (SAMU). 

 
• LRPD 

Devido à demanda pelo serviço reabilitador protético e na perspectiva da 

assistência integral em saúde bucal, o Ministério da Saúde passou a financiar, 

desde 2005, o credenciamento de Laboratório Regional de Prótese Dentária 

(LRPD). O LRPD é um estabelecimento de saúde que desenvolve o serviço de 

prótese dentária: total, parcial removível e/ou coronária/intrarradiculares e 

fixas/adesivas. 

No SUS, a reabilitação oral por próteses envolve procedimentos de 

atenção primária (fase clínica) e de média complexidade (parte laboratorial). 

O Ministério da Saúde repassa um recurso mensal aos 

municípios/estados para confecção de próteses dentárias, de acordo com uma 

faixa de produção. 
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Discriminação dos repasses do ano de 2017 
 

Recursos Próprios 

(T.M=33,21%) 

 
1.442.657,14 

  

Recursos Federais 1.789.959,43 

  

Recursos Estaduais 0,0 

TOTAL 3.232.616,57 

 
 

Discriminação das despesas do ano de 2016 
 

Pessoal e Encargos Sociais 1.535.110,32 

Outras despesas correntes 1.300.514,64 

Despesa de Capital 250.915,88 

TOTAL 3.086.540,84 

 
 

6. GESTÃO DO TRABALHO E DA EDUCAÇÃO EM SAÚDE 

 
 

Com relação à educação na saúde a Política Nacional de Educação 

Permanente em Saúde (PNEPS) compreende que a transformação nos 

serviços, no ensino e na condução do sistema de saúde não pode ser 

considerada questão simplesmente técnica. 

Envolve mudança nas relações, nos processos, nos atos de saúde e, 

principalmente, nas pessoas. É importante manter a realização periódica 

capacitação/qualificação dos profissionais, a fim de aprimorar o processo 

ensino-aprendizagem, porém também efetivar em todos os níveis de atenção à 

saúde um modelo de educação que proponha aos envolvidos à reflexão sobre 

suas práticas como estratégia para melhora da resolutividade nos serviços e 

ações da saúde. 

Nesse sentido o apoio institucional tem sido adotado como ferramenta 

que promove um espaço coletivo de articulação entre gestão e cuidado visando 

 

 

43 



inovar o fazer, o planejamento, a supervisão e avaliação em saúde, para 

fomentar e acompanhar processos de mudança nas organizações, significar 

conceitos e tecnologias estimulando a autonomia dos sujeitos. 

A educação permanente e continuada, embora seja muito importante 

para crescimento em conhecimento e resolutividade dos profissionais, no 

município está em fase de elaboração e implementação do Plano de Educação 

em Saúde, no entanto participam de todas as capacitações promovidas pelo 

governo estadual. 

Além disso, no ano de 2017 o município aderiu a Portaria N° 3.194, DE 

28 DE NOVEMBRO DE 2017 que dispõe sobre o Programa para o 

Fortalecimento das Práticas de Educação Permanente em Saúde no Sistema 

Único de Saúde - PRO EPS-SUS que tem como objetivo geral estimular, 

acompanhar e fortalecer a qualificação profissional dos trabalhadores da área 

da saúde para a transformação das práticas de saúde em direção ao 

atendimento dos princípios fundamentais do SUS, a partir da realidade local e 

da análise coletiva dos processos de trabalho. 

No mais, está sendo estimulada a qualificação dos servidores em cursos 

técnicos, especializações, e outros no intuito de que estes profissionais 

possam, aperfeiçoar sua contribuição na formação de políticas de saúde para o 

município, buscando a melhor evidência disponível sobre os problemas e as 

soluções viáveis, e também identificando possibilidades de benefícios, riscos e 

custos e ainda apoiando o monitoramento e avaliação de resultados das 

opções. 

Em relação à Gestão do Trabalho, a Secretaria Municipal de Saúde é 

responsável pelo controle e avaliação de todos os profissionais concursados e 

contratados, a estrutura de gestão do trabalho vem sendo implementada de 

forma continua onde a maioria dos servidores são concursados. O município 

não possui Plano de Cargo, Carreira e Salários, no entanto existe um 

planejamento á nível municipal para sua implantação. 
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7. ARTICULAÇÃO FEDERATIVA 
 

O município participa do processo de reorganização do SUS, no que 

concernentes às competências e responsabilidades de cada esfera de governo, 

sendo estas pactuações realizadas nas comissões intergestores bipartite 

regional, estadual ou na comissão intergestores tripartite. O município ainda 

não assinou o COAP, que é o CONTRATO DE AÇÃO PÚBLICA e têm suas 

bases no Decreto Federal n. 7.508, de 28 de junho de 2011 e na Deliberação 

CIT 02/2011. 

 
 

8. PARTICIPAÇÃO E CONTROLE SOCIAL 

 
O Conselho Municipal de Saúde foi instituído pela lei municipal Nº Lei n° 

1294, de 10/02/1994 que se reúnem mensalmente na Sala do Conselho que 

fica no prédio da Secretaria Municipal de Saúde em reuniões ordinárias tendo 

como responsabilidade discutir as questões de saúde no município, avaliar os 

gastos em saúde e a qualidade da assistência prestada. 

Nessas reuniões Ordinárias, a Secretaria de Saúde apresenta as 

prestações de contas do Fundo Municipal de Saúde mensalmente, onde são 

avaliados e fiscalizados os gastos realizados para os Conselheiros. 

Além disso, em 2017 foi realizado Audiências Públicas na Câmara 

Municipal com objetivo da prestação de contas do Fundo Municipal de Saúde 

bem como dados quantitativos de serviços realizados e ofertados à população 

referente a cada quadrimestre do ano de 2017. A divulgação das audiências é 

feita nas reuniões do Conselho, pelos meios de comunicação e publicação em 

Diário Oficial do Município e contaram com a participação de representantes do 

legislativo, conselheiros municipais de saúde, servidores municipais 

responsáveis pelas diferentes áreas da Secretaria de Saúde e lideranças 

comunitárias. As audiências na Câmara Municipal são realizadas em horário 

comercial conforme normas de uso da Câmara, porém esse fato tem 

colaborado para dificultar a participação da comunidade. 
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O serviço de Ouvidoria Municipal de Saúde constitui-se num espaço 

democrático onde o cidadão pode solicitar informações sobre as ações e 

serviços de saúde ou registrar sua sugestão, elogio, solicitação, reclamação ou 

denúncia. Cabe a Ouvidoria gerenciar o recebimento e registro das demandas, 

relativas aos serviços prestados pela Secretária Municipal de Saúde, 

encaminhando-os às responsáveis e zelando pela efetivação das respostas. 

Diante da necessidade apresentada pelo cidadão, a Ouvidoria orienta, 

encaminha, acompanha a demanda e responde ao cidadão sobre as 

providências adotadas. A Ouvidoria trabalha na organização das manifestações 

e dos dados em relatórios gerenciais contribuindo para a avaliação dos 

serviços e ações de saúde, também dissemina informações, contribuindo para 

apurar as necessidades e a satisfação do usuário do Sistema Único de Saúde. 

 
COMPOSIÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE BARRO DURO DO PIAUÍ: 
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9. DESCRIÇÃO DO DESEMPENHO DOS INDICADORES DO SISPACTO NO 

MUNICIPIO. 

 
 

  

INDICADOR 
RESULTADOS 
INDICADORES 

METAS PACTUADAS 

 
2014 

 
2015 

 
2016 

 
2017 

 
2014 

 
2015 

 
2016 

 
2017 

1. MORTALIDADE  PREMATURA: 
A)PARA MUNICÍPIO E REGIÃO COM 
MENOS DE 100 HABITANTES: 
NÚMERO DE   ÓBITOS 
PREMATUROS (DE 30 A 69 ANOS) 
PELO CONJUNTO DAS QUATRO 
PRINCIPAIS DOENÇAS CRÔNICAS 
NÃO TRANSMISSÍVEIS (DOENÇAS 
DO APARELHO CIRCULATÓRIO, 
CÂNCER, DIABETES E DOENÇAS 
RESPIRATÓRIAS   CRÔNICAS. 
B)PARA MUNICÍPIO  E REGIÃO COM 
100 MIL OU MAIS HABITANTES, 
ESTADOS E DISTRITO FEDERAL: 
TAXA DE MORTALIDADE 
PREMATURA (DE 30 A 69 ANOS) 
PELO CONJUNTO DAS QUATRO 
PRINCIPAIS DOENÇAS CRÔNICAS 
NÃO TRANSMISSÍVEIS (DOENÇAS 
DO APARELHO CIRCULATÓRIO, 
CÂNCER,   DIABETES   E  DOENÇAS 
RESPIRATÓRIAS CRÔNICAS). 

 

0 
 

0 
 

6 
 

3 
 

5 
 

4 
 

4 
 

5 

2. PROPORÇÃO DE ÓBITOS DE 
MULHERES EM IDADE FÉRTIL (MIF) 
INVESTIGADOS (>) 

 

100% 
 

100% 
 

100% 
 

100 
% 

 

100% 
 

100% 
 

100% 
 

100% 

3. PROPORÇÃO DE REGISTRO DE 
ÓBITOS COM CAUSA BÁSICA 
DEFINIDA DE RESIDENTES. 

 

100% 
 

100% 
 

100% 
 

81% 
 

100% 
 

100% 
 

100% 
 

100% 

4. PROPORÇÃO DE VACINAS 
SELECIONADAS DO CALENDÁRIO 
NACIONAL DE VACINAÇÃO PARA 
CRIANÇAS MENORES DE DOIS 
ANOS DE IDADE - PENTAVALENTE 
(3ª DOSE), PNEUMOCÓCICA 10- 
VALENTE (2ª DOSE), POLIOMIELITE 
(3ª DOSE) E TRÍPLICE VIRAL (1ª 
DOSE) - COM COBERTURA 
VACINAL PRECONIZADA. 

   

0 
 

0 
 

95% 
 

88,89 
% 

 

88,89 
% 

 

95% 

5. PROPORÇÃO DE CASOS DE 
DOENÇAS DE NOTIFICAÇÃO 
COMPULSÓRIA IMEDIATA (DNCI) 
ENCERRADAS EM ATÉ 60 DIAS 
APÓS NOTIFICAÇÃO. 

 

100% 
 

100% 
 

100% 
 

0 
 

100% 
 

100% 
 

100% 
 

100% 

6. PROPORÇÃO DE CURA DOS 
CASOS NOVOS DE HANSENÍASE 
DIAGNOSTICADOS NOS ANOS DAS 
COORTES. 

 

100% 
 

100% 
 

0 
 

0 
 

100% 
 

100% 
 

100% 
 

100% 
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7. Nº DE CASOS AUTÓCTONES DE 
MALÁRIA. 

0 0 0 0 0 0 0 0 

8. Nº DE CASOS NOVOS DE SÍFILIS 
CONGÊNITA EM MENORES DE UM 
ANO DE IDADE. 

 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 

9. Nº DE CASOS NOVOS DE AIDS EM 
MENORES DE 5 ANOS. 

0 0 0 0 0 0 0 0 

10 PROPORÇÃO DE ANÁLISES 
REALIZADAS EM AMOSTRAS DE 
ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO 
QUANTO AOS PARÂMETROS 
COLIFORMES TOTAIS, CLORO 
RESIDUAL LIVRE E TURBIDEZ. 

 

84,63 
% 

 

0 
 

44,53 
% 

 

148, 
44% 

 

100% 
 

100% 
 

100% 
 

80% 

11 RAZÃO DE EXAMES 
CITOPATOLÓGICOS DO COLO DO 
ÚTERO EM MULHERES DE 25 A 64 
ANOS E A POPULAÇÃO DA MESMA 
FAIXA ETÁRIA. (>) 

 

0,90 
 

0,75 
 

0,64 
 

0,68 
 

0,75 
 

0,90 
 

0,90 
 

0,75 

12 RAZÃO DE EXAMES DE 
MAMOGRAFIA DE RASTREAMENTO 
REALIZADOS EM MULHERES DE 50 
A 69 ANOS E POPULAÇÃO DA 
MESMA FAIXA ETÁRIA. (>) 

 

0,02 
 

0 
 

0,23 
 

0,21 
 

0,20 
 

0,22 
 

0,22 
 

0,52 

13 PROPORÇÃO DE PARTO NORMAL. 
(>) 

30,56 
% 

0 43,8% 26,9 
0% 

55% 55% 55% 70% 

14 PROPORÇÃO DE GRAVIDEZ NA 
ADOLESCÊNCIA ENTRE AS FAIXAS 
ETÁRIAS DE 10 A 19 ANOS 

   

9,4 
 

4,50 
% 

    

8,40% 

15 TAXA DE MORTALIDADE INFANTIL. 0 0 0 1 3 0 0 0 

16 NÚMERO DE OBITOS MATERNOS 
EM DETERMINADO PERÍODO E 
LOCAL DE RESIDÊNCIA. (<) 

 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 

17 COBERTURA POPULACIONAL 
ESTIMADA PELAS EQUIPES DE 
ATENÇÃO BÁSICA. 

 

100% 
 

100% 
 

100% 
 

100 
% 

 

100% 
 

100% 
 

100% 
 

100% 

18 COBERTURA DE 
ACOMPANHAMENTO DAS 
CONDICIONALIDADES DE SAÚDE 
DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA 
(PBF). 

 

88,46 
% 

 

88,45 
% 

 

83,44 
% 

 

86,4 
0% 

 

87% 
 

88,46 
% 

 

88,46 
% 

 

85% 

19 COBERTURA POPULACIONAL 
ESTIMADA DE SAÚDE BUCAL NA 
ATENÇÃO BÁSICA. 

 

100% 
 

100% 
 

100% 
 

100 
% 

 

100% 
 

100% 
 

100% 
 

100% 

20 PERCENTUAL DE MUNICÍPIOS QUE 
REALIZAM NO MÍNIMO SEIS 
GRUPOS DE AÇÕES DE VIGILÂNCIA 
SANITÁRIA CONSIDERADAS 
NECESSÁRIAS A TODOS OS 
MUNICÍPIOS. 

 

71,43 
% 

 

57,14 
% 

 

28,5 
 

71,4 
0% 

 

100% 
 

71,40 
% 

 

70% 
 

100% 

21 AÇÕES DE MATRICIAMENTO 
SISTEMÁTICO REALIZADAS POR 
CAPS COM EQUIPES DE ATENÇÃO 
BÁSICA 
FONTE:CÓDIGO DO 
PROCEDIMENTO: 
 03.01.08.0
30-5 
MATRICIAMENTO DE EQUIPES DA 
ATENÇÃO BÁSICA REGISTRADO 

 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
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 NO BPAC DO SISTEMA DE 
INFORMAÇÃO AMBULATORIAL - 
S.I.A-SUS 

        

22 NÚMERO DE CICLOS QUE 
ATINGIRAM MÍNIMO DE 80% DE 
COBERTURA DE IMÓVEIS 
VISITADOS PARA CONTROLE 
VETORIAL DA DENGUE. 

 

2 
 

0 
 

6 
 

5 
 

100 
 

6150 
 

6150 
 

6 

23 PROPORÇÃO DE PREENCHIMENTO 
DO CAMPO “OCUPAÇÃO” NAS 
NOTIFICAÇÕES DE AGRAVOS 
RELACIONADOS AO TRABALHO. 

 

2 
 

0 
 

0 
 

100 
% 

 

1 
 

2 
 

2 
 

95% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

49 



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 organizadas 

em rede 

Objetivo 01. 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 

2018 2019 2020 2021 

Manter o percentual 
de cobertura 
populacional estimada 
pelas equipes de 
saúde da família. 

Cobertura populacional 

estimada elas equipes 

de atenção básica. 

100% 100% 100% 100% 

Manter o percentual 
de cobertura de 
acompanhamento das 
condicionalidades de 
saúde do Programa 
Bolsa Família/ano. 

Percentual  de 

acompanhamento das 

condicionalidades de 

saúde nos inscritos no 

Programa Bolsa 

Família/ano. 

85% 85% 85% 85% 

Manter o 

percentual  de 

cobertura 

populacional 

estimada pelas 

equipes   de  saúde 

da bucal. 

Cobertura populacional 

estimada pelas equipes 

de saúde bucal. 

100% 100% 100% 100% 

Promover a adesão 

de 09 escolas ao 

Programa Saúde 

na Escola. 

Número de escolas que 

aderiram ao programa 

de saúde na escola. 

09 09 09 09 

Implantar/Manter 

acolhimento  com 

Classificação   de 

Risco em 100% 

das UBS. 

Número de UBS com 

acolhimento implantado. 

02 02 02 02 

Manter a equipe de 

NASF. 

Número de equipe de 

NASF implantado. 

01 01 01 01 

Construir 01 

academia de 

Número de academia de 

saúde construída. 

0 01 0 0 
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saúde.      

Implantar e manter 

nas UBS testes 

rápidos para HIV, 

sífilis e Hepatite B. 

Proporção de UBS com 

oferta de teste rápido 

para HIV, sífilis e 

hepatite B. 

100% 100% 100% 100% 

Implantar e manter 

o PEC do e SUS 

AB em (02) UBS. 

Número de UBS com o 

PEC implantado. 

50% 100% 100% 100% 

Reformar e/ou 

ampliar 02 (duas) 

UBS 

Número de UBS 

reformados /ano. 

01 01 01 01 

Promover a 

integração dos 

diferentes pontos 

de atenção à saúde 

para realização de 

referência e contra- 

referência e 

transferência do 

cuidado, através da 

implantação        de 

fluxo de 

comunicação entre 

a atenção primária 

e  especializada em 

100% das UBS. 

% das UBS com fluxo 

de comunicação de 

referência e contra- 

referência implantado. 

100% 100% 100% 100% 

Manter 100% 

equipes de 

Estratégia da 

Saúde da Família – 

ESF, Estratégia de 

Saúde Bucal – 

ESB, Núcleo de 

apoio  à  Saúde  da 

Família – NASF. 

Equipes de ESF, NASF, 

ESB das APS mantidas. 

100% 100% 100% 100% 

Realizar a 

aquisição de 01 

(um) veículo para a 

atenção básica. 

Número de veículos 

adquiridos. 

01 01 01 01 

Implantar e manter 

na UBS o 

Programa de 

controle do 

Tabagismo. 

Número de UBS com o 

Programa de controle 

do Tabagismo/ano. 

02 02 02 02 
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Objetivo 02. 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 

 
META INDICADOR PERÍODO 

2018 2019 2020 2021 

Manter o laboratório de 

prótese dentária. 

Número de laboratório 

de prótese dentaria 

implantado e mantido. 

01 01 01 01 

Implantar e manter um 

serviço de ultra-sonografia 

e radiologia 

Número de serviços de 

ultra-sonografia e 

radiologia implantado e 

mantido. 

01 01 01 01 

Contratualizar 01 

laboratório de analises 

clinica para oferta de 

serviços do SUS. 

Número de laboratório 

de análise clinica 

contratualizado. 

01 01 01 01 

Promover a integração dos 

diferentes pontos de 

atenção à saúde para 

realização de referência e 

contra-referência do 

cuidado, através de 

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 contra- 

referência implantado/ 

ano. 

100% 100% 100% 100% 

 
Objetivo 03. 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 

2018 2019 2020 2021 

Implantar e manter Número de unidade de 01 01 01 01 
uma unidade de suporte básico do SAMU     

suporte básico do mantida.       

SAMU.        
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Objetivo 04. 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 a saúde mental. 

 
META INDICADOR PERÍODO 

2018 2019 2020 2021 

Manter CAPS I em consorcio 
com outro município. 

Número de CAPS I 
implantado e mantido. 

01 01 01 01 

 
 

Objetivo 05. 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 

2018 2019 2020 2021 

Aumentar o percentual de 
parto normal de 26,90% para 
70%. 

Porcentagem de 
gestantes com parto 
normal. 

70% 70% 70% 70% 

 
 

Diretriz 2- Aprimoramento das redes de atenção para promover o 

cuidado integral às pessoas nos vários ciclos de vida (criança, 

adolescente, jovem, adulto e idoso), 

Objetivo 06. Aprimorar a rede de atenção à saúde para promover o 

cuidado integral materno infantil. 

 
META INDICADOR PERÍODO 

2018 2019 2020 2021 

Alcançar coberturas Proporção de vacinas do 95% 95% 95% 95% 
vacinais para 95% do calendário Básico de     

calendário básico de Vacinação da Criança     

vacinação. com coberturas vacinais     

 alcançadas.     

Manter a taxa de Taxa de incidência da 0 0 0 0 
incidência da sífilis sífilis congênita.     

congênita por/1.000      

nascidos vivos.      

Aumentar para 100% do Proporção de gestantes 100% 100% 100% 100% 
acesso ao teste rápido de usuárias do SUS que     

sífilis das gestantes realizaram teste rápido     

usuárias do SUS. para sífilis.     

Reduzir a  taxa  de 
mortalidade infantil por 

Taxa de mortalidade 
infantil. 

0 0 0 0 
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/1.000 nascidos vivos de 1 
para 0. 

     

Manter a razão de 
Mortalidade Materna por 
/100.000 nascidos vivos. 

Taxa de mortalidade 
Materna. 

0 0 0 0 

Acompanhar todas as 
gestantes com início da 
assistência pré-natal no 
primeiro trimestre 
gestacional. 

Proporção de gestantes 
com início da assistência 
pré natal no primeiro 
trimestre gestacional. 

100% 100% 100% 100% 

Realizar no mínimo sete 
consultas de pré-natal em 
100% das gestantes. 

Proporção de nascido 
vivos de mães com no 
mínimo sete consultas 
de pré natal. 

100% 100% 100% 100% 

Realizar 100% de 
consultas ou VD para 
puérperas na primeira 
semana após parto e 
nascimento. 

Proporção de puérperas 
que receberam visita 
domiciliar ou realizaram 
consulta na primeira 
semana após o parto. 

100% 100% 100% 100% 

Diminuir a proporção de 
gravidez na adolescência 
(10 a 19 anos) de 8,40 
%para 4,50 %. 

Proporção de mulheres 
grávidas na faixa etária 
de 10 a 19 anos. 

4,50% 4,50% 4,50% 4,50% 

Ampliar de 0,68 para 0,75 
a razão de mulheres na 
faixa etária de 25 a 64 
anos com um exame. 

Razão de exames 
citopatológicos do colo 
do útero em mulheres de 
25 a 64 anos e 
população da mesma 
faixa etária. 

0,75 0,75 0,75 0,75 

Ampliar a razão de 
mulheres na faixa etária de 
50 a 69 anos com um 
exame de mamografia de 
rastreamento     realizados 
de 0,21 para 0,52. 

Razão de exames de 
mamografia de 
rastreamento realizados 
em mulheres de 50 a 69 
anos e a população da 
mesma faixa etária. 

0,52 0,52 0,52 0,52 

 

 

Objetivo 07. Aprimorar a rede de atenção à saúde para promover o 

cuidado integral ao adulto e ao idoso. 

 
META INDICADOR PERÍODO 

2018 2019 2020 2021 

Reduzir em 100% os óbitos Proporção de óbitos nas 100% 100% 100% 100% 
nas internações por infarto internações por infarto     

agudo do miocárdio (IAM). agudo do miocárdio     

 (IAM).     

Acompanhar 100% os Porcentagem de 100% 100% 100% 100% 
hipertensos na atenção hipertensos     

básica. acompanhados na     

 atenção básica.     

Reorganizar a atenção aos 
portadores de Hipertensão 
arterial sistêmica de acordo 

Proporção de 
portadores de 
Hipertensão arterial 

100% 100% 100% 100% 
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com os estratos de risco. sistêmica cadastrados 
conforme risco. 

    

Acompanhar 100% os 
diabéticos na atenção 
básica. 

Porcentagem de 
diabéticos 
acompanhados na 
atenção básica. 

100% 100% 100% 100% 

Reduzir a Taxa de Taxa de mortalidade 03 03 03 03 
mortalidade prematura (de prematura (de 30ª     

30 a 69 anos) pelo conjunto 69 anos) pelo conjunto     

das quatro principais das quatro principais     

doenças crônicas não doenças crônicas não     

transmissíveis ( DCNT – transmissíveis (DCNT -     

doença do aparelho doença do aparelho     

circulatório, câncer, circulatório, câncer,     

diabetes e doenças diabetes e doenças     

respiratórias crônicas de 5 respiratórias crônicas.     

para 3.      

Realizar 100% os exame Proporção de exame 100% 100% 100% 100% 
anti HIV realizados entre os anti- HIV realizados     

casos novos de entre os casos novos de     

tuberculose. tuberculose.     

Manter o número de casos 
de AIDS em menores de 5 
anos 

Número de casos novos 
de aids em menores de 
5 anos. 

0 0 0 0 

Ampliar a proporção de Proporção de cura de 100% 100% 100% 100% 
registro de óbitos com casos novos de     

causa básica definida de tuberculose pulmonar     

81% para 100%. com confirmação     

 laboratorial.     

Manter proporção de cura Proporção de cura dos 100% 100% 100% 100% 
de casos novos de casos novos de     

hanseníase diagnosticados hanseníase     

nos anos das coortes. diagnosticados nos     

 anos das coortes     

Ampliar em 100% a Proporção de contatos 100% 100% 100% 100% 
proporção de contatos examinados de casos     

examinados de casos novos de hanseníase.     

novos de hanseníase.      

Realizar em 100% dos Percentual de ação 100% 100% 100% 100% 
educando a ação coletiva coletiva de escovação     

de escovação dental dental supervisionada.     

supervisionada.      

Manter o número absoluto 
de óbitos por dengue. 

Número absoluto de 
óbitos por dengue. 

0 0 0 0 
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DIRETRIZ 3- Redução e prevenção de riscos e agravos à saúde da 

população por meio das ações de vigilância, prevenção, promoção e 

proteção à saúde. 

Objetivo 08. Organizar as ações de controle do Aedes aegypti para 

reduzir o risco de epidemia pelos agravos transmitidos pelo mosquito. 

 
META INDICADOR PERÍODO 

2018 2019 2020 2021 

Realizar pelo menos seis 

ciclos de visitas 

domiciliares para controle 

da dengue em 100% dos 

imóveis 

Número de ciclo 

realizado. 

06 06 06 06 

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 controle 

vetorial realizado 

nos casos de 

infestação predial 

identificados. 

100% 100% 100% 100% 

Manter as equipes e as 

áreas de trabalho para o 

combate à dengue, zika 

vírus e chikungunya. 

Número de 

equipes e áreas de 

trabalho. 

02 02 02 02 

 
 

Objetivo 09. Aprimorar e manter as ações de vigilância em saúde para 
assegurar a promoção e proteção à saúde da população. 

 
META INDICADOR PERÍODO 

2018 2019 2020 2021 

Qualificar 
ações 
sanitária. 

e manter as 
de  vigilância 

Número de 
vigilância 
mantidas. 

ações de 
sanitária 

07 07 07 07 

Realizar 100% das Percentual de 100% 100% 100% 100% 
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inspeções conforme 
pactuado na Programação 
Anual da Vigilância 
Sanitária (PAVS). 

inspeções realizadas.     

Manter as campanhas 
contra raiva animal no 
município. 

Cobertura da 
campanha. 

80% 80% 80% 80% 

Realizar o monitoramento 
da qualidade da água para 
o consumo humano em 
100% das amostras de 
águas, conforme a Diretriz 
Nacional do Programa de 
Vigilância da Água de 
Consumo Humano – 
VIGIAGUA. 

Proporção  de 
analises realizadas 
em amostras de 
agua para o 
consumo humano 
quanto aos 
parâmetros 
coliformes        totais, 
cloro residual livre e 
turbidez. 

100% 100% 100% 100% 

Analisar 100% dos casos Percentual de casos 100% 100% 100% 100% 
de violência suspeitos e ou analisados.     

confirmados de pessoas      

atendidas nos serviços de      

saúde, nas escolas      

municipais e estaduais e      

centros de educação      

infantil nos serviços da      

Fundação de Ação Social      

(FAS) e hospitais de      

referências.      

Encerrar 100% ou mais Proporção de casos 100% 100¨% 100% 100% 
das doenças compulsórias de doenças de     

imediatas registradas no notificação     

Sinan, em até 60 dias a compulsória     

partir da data de registradas no Sinan,     

notificação. em até 60 dias a     

 partir da data de     

 notificação.     

Investigar 100% dos óbitos 
infantis e fetais. 

Proporção dos óbitos 
infantis e fetais 
investigados. 

100% 100% 100% 100% 

Manter a proporção óbitos 
maternos investigados em 
100%. 

Proporção de óbitos 
maternos 
investigados. 

100% 100% 100% 100% 

Ampliar de 81% para 100% Proporção de 100% 100% 100% 100% 
a proporção de registro de registros de óbitos     

óbitos com causa básica com causa básica     

definida. definida.     
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DIRETRIZ 4- Qualificar, valorizar os trabalhadores da Saúde e 

democratizar as relações de trabalho; 

Objetivo 10. Investir em qualificação e na educação permanente dos 

trabalhadores do SUS no município. 

 
META INDICADOR PERÍODO 

2018 2019 2020 2021 

Desenvolver atividades Número de equipes de 02 02 02 02 
de EP para as 02 (duas) saúde da família com     

equipes de saúde da atividades de EP     

família. desenvolvidas     

Desenvolver atividades Número de equipes de 02 02 02 02 
de EP para 02 (duas) da vigilância em saúde     

vigilância em saúde. com atividades de EP     

 desenvolvidas.     

Instituir a avaliação de Número de equipes de 02 02 002 2 
desempenho em 100 % Saúde da Família com     

das equipes de Saúde da avaliação de     

Família. desempenho instituída.     

Implementar Política 
Municipal de Educação 
Permanente. 

Política Municipal de 
Educação Permanente. 

X    

Elaborar e implantar o Plano de cargos e  X   
plano de cargos e carreiras e salários.  

carreiras e salários dos   

servidores da saúde.   

Realizar 01 concurso Número de concursos  X   
público para diversas públicos realizados.  

categorias profissionais   

da SMS, para reposição   

dos déficits.   

Implantar ponto eletrônico Porcentagem dos 100% 100% 100% 100% 
na SMS. equipamentos     

 implantados na SMS     

 (ponto eletrônico).     

Capacitar 100% das Percentual de UBS com 100% 100% 100% 100% 
equipes das UBS para equipes capacitadas m     

atender as pequenas pequenas urgências.     

urgências.      

Capacitar 100% das Porcentagem das 100% 100% 100% 100% 
equipes das UBS em equipes das UBS     

acolhimento com capacitadas em     

classificação de risco. acolhimento com     

 classificação de riscos.     
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DIRETRIZ 5- Garantia de acesso a população a assistência farmacêutica 
 

Objetivo 11. Ampliar o acesso da população a medicamentos, promover o 

uso racional e qualificar a assistência farmacêutica no âmbito do SUS. 

 
META INDICADOR PERÍODO 

2018 2019 2020 2021 

Manter adequado 
área  física 
equipamentos dos 
dispensários- 
farmácias nas UBS 
para atendimento 
qualificado à 
população. 

Número de UBS com 
dispensários de 
medicamentos com área 
física adequada. 

01 01 01 01 

Manter a 
Informatização a 
dispensação de 
medicamentos nas 
unidades. 

Número de UBS com 
dispensação 
informatizada. 

1 001 01 01 

Garantir a 
regularidade do 
fornecimento dos 
medicamentos do 
RENAME do 
componente básico. 

Porcentagem dos 
medicamentos do 
RENAME do componente 
básico com fornecimento 
regular. 

80% 80% 80% 80% 

Manter o sistema 
Nacional de Gestão 
da Assistência 
Farmacêutica 
(Hórus), na farmácia 
central do município. 

Hórus implantado. 100% 100% 100% 100% 

 
 

DIRETRIZ 6– Fortalecimento das instâncias de controle social e 

garantindo o caráter deliberativo dos conselhos de saúde, ampliando 

os canais de interação com o usuário, com garantia de transparência 

e participação cidadã. 

Objetivo 12. Fortalecer o controle social com garantia de transparência e 

participação cidadã. 

 
META INDICADOR PERÍODO 

2018 2019 2020 2021 

Manter a estrutura 

funcionamento do 
Conselho Municipal 

de 

 
de 

Estrutura 

mentida. 

do conselho 100% 100% 100% 100% 
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Saúde (CMS), através de 
apoio à reestruturação de 
sua secretaria executiva 

     

Apoiar a realização de 02 Número 

conferências 

realizadas. 

de 02 02 02 02 

Conferências Número de     

conferências realizadas de     

Saúde (Local, Distrital e     

Municipal).      

 

 

 

DIRETRIZ 8– Qualificação da Gestão e Financiamento adequado e 

sustentável que atenda às necessidades da Rede de Atenção à Saúde 

Objetivo 13. Cumprir os dispositivos legais de aplicação dos recursos 

financeiros em Ações e Serviços Públicos de Saúde. 
 

META INDICADOR PERÍODO 

2018 2019 2020 2021 

 
Aplicar 100% dos recursos 

financeiros   oriundos de 

emendas parlamentares, 

dentro do prazo legal. 

 
Percentual de recursos 

financeiros oriundos de 

emendas parlamentares, 

aplicados dentro do prazo 

legal. 

100% 100% 100% 100% 

Manter o percentual de 
Recursos aplicados na APS 
De 15%. 

Percentual de recursos 

aplicados na APS. 
15% 15% 15% 15% 

 

 
DIRETRIZ 7- Qualificação dos padrões de interoperabilidade e 

informação em saúde 

Objetivos 14. Implementar padrões de interoperabilidade e de informação 

em saúde no âmbito do SUS. 
 

META INDICADOR PERÍODO 

2018 2019 2020 2021 

Alimentar de forma 

qualificada os dados - 

Número de alimentações 

realizadas durante 

12 12 12 12 
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mensal e sistemática dos 

Bancos de Dados 

Nacionais dos Sistemas: 

Cadastro Nacional de 

Estabelecimentos de 

Saúde (SCNES), 
Sistema    De  informação 
Ambulatorial (SIA/SUS), 
Sistema de Informação 
Hospitalar (SIH/SUS), 
Comunicação   de 
Internação Hospitalar 
(CIH), Serviço de 
Atendimento Médico de 
Urgência (SAMU), 
Sistema de Vigilância 
Alimentar e Nutricional 
(SISVAN) Sistema de 
Sistema de Informação 
em Saúde para a Atenção 
Básica  (SISAB) 
,SARGSUS      /     SIOPS 

,Sistema de Informação 
de Agravos de Notificação 
(SINAN); Sistema de 
Informação de 
Mortalidade (SIM); 
Sistema de  Informação 
de Nascidos Vivos ( 
SINASC). 

o ano de forma qualificada 
dos Bancos de Dados 
Nacionais dos Sistemas: 
Alimentar de forma 
qualificada os dados - 
mensal e sistemática dos 
Bancos de Dados 
Nacionais dos Sistemas: 
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OBJETIVOS 

META FINANCEIRA 

UNIDADE 
DE 

MEDIDA 
(%) 

2018 2019 2020 2021 

 

Objetivo 01. Ampliar e 
qualificar o acesso a atenção 
básica com ênfase na 
humanização, equidade e no 
atendimento das necessidades 
de saúde da população. 

 

 

R$ 

 

 

3.568.808,00 

 

 

3.747.248,00 

 

 

3.934.616,00 

 

 

4.131.347,00 

Objetivo 02. 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. 

 

 

R$ 

 

 

3.568.808,00 

 

 

3.747.248,00 

 

 

3.934.616,00 

 

 

4.131.347,00 

Objetivo 03. 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. 

 

 

R$ 

 

 

3.568.808,00 

 

 

3.747.248,00 

 

 

3.934.616,00 

 

 

4.131.347,00 

Objetivo 04. 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 a saúde mental. 

 

 

R$ 

 

 

3.568.808,00 

 

 

3.747.248,00 

 

 

3.934.616,00 

 

 

4.131.347,00 

Objetivo 05. 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. 

 

 

R$ 

 

 

3.568.808,00 

 

 

3.747.248,00 

 

 

3.934.616,00 

 

 

4.131.347,00 

Objetivo 06. Aprimorar a rede 

de atenção à saúde para 

promover o cuidado integral 

materno infantil. 

 
 

R$ 

 
 

3.568.808,00 

 
 

3.747.248,00 

 
 

3.934.616,00 

 
 

4.131.347,00 

Objetivo  07.  Aprimorar  a rede 

de atenção à saúde para 

promover o cuidado integral  ao 

 

R$ 
 

3.568.808,00 
 

3.747.248,00 
 

3.934.616,00 
 

4.131.347,00 
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adulto e ao idoso.      

Objetivo 08. Organizar as 

ações de controle do Aedes 

aegypti para reduzir o risco de 

epidemia pelos agravos 

transmitidos pelo mosquito. 

 

 

R$ 

 

 

3.568.808,00 

 

 

3.747.248,00 

 

 

3.934.616,00 

 

 

4.131.347,00 

Objetivo 09. Aprimorar e 
manter as ações de vigilância 

em saúde para assegurar a 
promoção e proteção à saúde 

da população. 

 
 

R$ 

 
 

111.035,00 

 
 

119.587,00 

 
 

122.416,00 

 
 

123.906,00 

Objetivo 10. Investir em 

qualificação e na educação 

permanente dos trabalhadores 

do SUS no município; 

 
 

R$ 

 
 

3.568.808,00 

 
 

3.747.248,00 

 
 

3.934.616,00 

 
 

4.131.347,00 

Objetivo 11. Ampliar o acesso 

da população a 

medicamentos, promover o 

uso racional e qualificar a 

assistência farmacêutica no 

âmbito do SUS. 

 

 

R$ 

 

 

3.568.808,00 

 

 

3.747.248,00 

 

 

3.934.616,00 

 

 

4.131.347,00 

Objetivo 12. Fortalecer o 

controle social com garantia de 

transparência e participação 

cidadã. 

 
 

R$ 

 
 

3.568.808,00 

 
 

3.747.248,00 

 
 

3.934.616,00 

 
 

4.131.347,00 

Objetivo 13. Cumprir os 

dispositivos legais de aplicação 

dos recursos financeiros em 

Ações e Serviços Públicos de 

Saúde. 

 
 

R$ 

 
 

3.568.808,00 

 
 

3.747.248,00 

 
 

3.934.616,00 

 
 

4.131.347,00 

Objetivos 14. Implementar 

padrões de interoperabilidade e 

de informação em saúde no 

âmbito do SUS. 

 
 

R$ 

 
 

3.568.808,00 

 
 

3.747.248,00 

 
 

3.934.616,00 

 
 

4.131.347,00 
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COMPATIBILIZAÇÃO DAS PROPOSTAS DA PLENÁRIA 

MUNICIPAL DE SAÚDE COM O PLANO MUNCIPAL DE SAÚDE 

1ª PLENÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE FOI REALIZADA EM 22 DE 

SETEMBRO DE 2017 COM O TEMA: “Rede de Atenção à Saúde: 

Organizando Ações e Serviços” 

 
 

PROPOSTAS DIRETRIZ METAS 

1. IMPLANTAR O PLANO DE CARGOS, CARREIRA E 
SALÁRIOS PARA OS TRABALHADORES DA SAÚDE; 

04 Elaborar         e 

implantar        o 

Plano de 

cargos e 

carreiras         e 

salários dos 

servidores da 

saúde. 

2. IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE APOIO DIAGNÓSTICO 
DE FORMA A GARANTIR O ACESSO UNIVERSAL AOS 
EXAMES LABORATORIAIS; 

01 Contratualizar 

01 (um) 

laboratório de 

analises clinica 

para oferta de 

serviços        do 

SUS. 

VISANDO A IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS 
MANTER OS SEGUINTES PROFISSIONAIS: 

✓ UM (A) NUTRICIONISTA PARA O NASF 
✓ UM FARMACÊUTICO PARA ORGANIZAR A 

FARMÁCIA BÁSICA.; 

01 Manter 

100% 

equipes de 

Estratégia da 

Saúde da 

Família – 

ESF, 

Estratégia de 

Saúde Bucal 

– ESB, 

Núcleo      de 

apoio          à 

Saúde      da 

Família – 

NASF. 
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3. FORTALECER O CONTROLE SOCIAL E A 
PARTICIPAÇÃO POPULAR COM CAPACITAÇÃO 
ADEQUADA PARA OS CONSELHEIROS; 

06 Manter a 
estrutura de 
funcionamento 
do 
Conselho 
Municipal de 
Saúde 
(CMS), 
através de 
apoio à 
reestruturação 
de sua 
secretaria 
executiva 

4. IMPLEMENTAR O PLANEJAMENTO EM SAÚDE, 
REALIZANDO     OFICINAS     DE PLANEJAMENTO 
ESTRATÉGICO PARA ELABORAÇÃO DO PLANO 
MUNICIPAL DE SAÚDE E DA PROGRAMAÇÃO ANUAL; 

04 Desenvolver 

atividades de 

EP para as 02 

(duas) equipes 

de saúde da 

família. 

5. IMPLANTAR O SAMU; 01 Implantar  e 

manter uma 

unidade de 

suporte   básico 

do SAMU 

6. AQUISIÇÃO   DE MAIS 01 (UM) VEÍCULO PARA 
DESLOCAMENTO DAS EQUIPES DE SAÚDE; 

01 Realizar a 

aquisição  de 

01 (um) 

veículos  para a 

atenção básica 

7. MANTER O PLANTÃO NOTURNO NA UBS DA SEDE; 01 Manter 

profissional 

noturno na 

UBS 

8. ELABORAR UM PLANO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE 

PARA OS PROFISSIONAIS DE SAÚDE. 

04 Implementar 

Política 

Municipal de 

Educação 

Permanente. 
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9. IMPLANTAR O PRONTUÁRIO ELETRÔNICO; 01 Implantar 

prontuário 

eletrônico nos 

equipamentos 

da SMS 

10. CRIAR UM PROTOCOLO DE CLASSIFICAÇÃO DE 
RISCO PARA O AGENDAMENTO DAS CONSULTAS; 

04 Capacitar  

100% das 

equipes das 

UBS em 

acolhimento 

com 

classificação de 

risco 

11. DIVULGAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE VIA 
MURAL DE ÓRGÃOS PÚBLICOS DE SAÚDE E VIA 
INTERNET; 

01 Divulgar os 

serviços de 

saúde. 

12. ORGANIZAÇÃO DE TRANSPORTES DE PACIENTES 
DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, QUE 
DEVERÁ SER FEITO NA UNIDADE DE SAÚDE DO LOCAL 
E ONDE NÃO EXISTIR A UBS, ESTE CONTATO DEVERÁ 
SER REALIZADO PELO ACS; 

01 Promover 

transporte de 

pacientes para 

os pontos de 

atenção  à 

saúde na 

realização de 

referência e 

contra – 

referência entre 

a atenção 

primaria e 

especializada. 

13. AQUISIÇÃO DE MAIS 01 (UMA) AMBULÂNCIA PARA 
ATENDER A POPULAÇÃO; 

01 Realizar a 

aquisição de 01 

(uma) veículo 

para a atenção 

básica. 

14. ADQUIRIR UM GERADOR PARA A UBS DA SEDE; 01 Aquisição de 
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  01 gerador 

para atender a 

UBS. 

15. IMPLANTAR EDUCAÇÃO EM SAÚDE; 04 „Desenvolver 

atividades de 

orientação para 

a população 

 

 

 

 

 

MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO 

 

O Plano de Saúde é a base para a execução, o acompanhamento, a 

avaliação da gestão do sistema de saúde em cada esfera de gestão, e 

contempla todas as áreas da atenção à saúde, de modo a garantir a 

integralidade dessa atenção. 

De acordo com a Portaria nº 2.135/2013, na elaboração do Plano de 

Saúde deve ser definido o processo de monitoramento e avaliação deste. 

A avaliação do Plano, no final da sua vigência, assim como no 

monitoramento (anual), deverá guardar estreita relação com as diretrizes, 

objetivos e metas definidas quando da sua elaboração. 

O monitoramento do SUS é o acompanhamento dos compromissos 

(objetivos, metas, ações e indicadores), explicitados nos Instrumentos Básicos 

do Planejamento do SUS (Plano de Saúde, Programações Anuais de Saúde e 

Relatórios de Gestão) e nos pactos firmados entre os entes federativos. 

Enquanto processo sistemático e contínuo que, ao produzir informações 

sintéticas e em tempo eficaz, permite a rápida avaliação situacional e a 

intervenção oportuna que confirma ou corrige as ações monitoradas. 

Embora o Plano de Saúde, seja um instrumento com vigência de 04 

(quatro) anos, elaborado no 1º ano de uma gestão para início de vigência no 2º 

ano desta, deve ser monitorado anualmente , através do desempenho das suas 

metas. 
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Desta forma o monitoramento mostra-se como importante estratégia no 

processo de avaliação, com registros sistemáticos (anuais), com relação ao 

alcance das metas propostas, podendo indicar mudanças de rumo, com 

inclusão de novas ações, nas Programações Anuais de Saúde. 

Reforça-se que o Relatório de Gestão como principal ferramenta de 

acompanhamento da gestão na saúde, do âmbito do planejamento, conforme 

item IV do art. 4º da Lei Nº 8.142/90, referenciado também na Lei 

Complementar 141/2012 e Portaria 575/2012 do Ministério da Saúde, tem a 

finalidade de apresentar os resultados alcançados com a execução da 

Programação Anual de Saúde, orientar a elaboração da nova programação, 

bem como eventuais redirecionamentos que se fizerem necessários no Plano 

de Saúde, cabendo assim, revisá-lo anualmente. 

Sendo assim, o monitoramento é um requisito imprescindível para que o 

exercício da avaliação possa ser um instrumento que subsidia a gestão com 

informações simples e em quantidade adequada para a tomada de decisão e 

com periodicidade que permita reação no desempenho do Plano dentro de um 

ciclo de execução. 

A avaliação do Plano tem importância estratégica para o 

aperfeiçoamento da gestão, da resolubilidade das ações e serviços de saúde 

prestados à população e para a implementação e consolidação do Sistema de 

Planejamento do SUS. 

Desta forma, o monitoramento e a avaliação são práticas importantes na 

busca de melhorias da qualidade das ações e serviços de saúde, devendo 

retroalimentar o planejamento com informações que permitam os ajustes 

estratégicos necessários fundamentando a tomada de decisão. 

Busca-se então, essencialmente, induzir a adoção do monitoramento e 

avaliação como procedimentos de rotina, habituais e cotidianos na rede, com 

resultados que contribuam e repercutam em termos de melhoria e 

aperfeiçoamento da própria gestão, assim como das ações e serviços 

prestados à população. 

. 
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