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Apresentação 

 

É com satisfação que a Secretaria Municipal de Saúde de Conceição do Araguaia (SEMUS-

CDA) apresenta o seu Plano Municipal de Saúde (PPA) para o período de 2022 a 2025, 

contendo não só metas de caráter global, mas contemplando também as diversas 

necessidades e diferenças regionais, chegando ao nível de subprefeitura. Este documento 

expressa a responsabilidade municipal com a saúde da população conceicionense e a 

intenção de construir a Política Municipal de Saúde de forma democrática e ascendente. 

Contribui para a consolidação das condições organizacionais da instituição, procurando 

responder as necessidades de saúde apresentadas e reduzir a inequidade do sistema. Trata- 

se, portanto, de um importante instrumento de gestão e de controle social que orientará o 

papel estratégico da Secretaria Municipal da Saúde (SMS) como gestora do Sistema Único 

de Saúde (SUS) no Município de Conceição do Araguaia (SEMUS-CDA). 

Seu processo de elaboração se pautou não só no respeito à Lei Orgânica da Saúde (8.080/90 

e 8.142/90) e ao Decreto 7.508/11, o qual dedica um capítulo específico ao Planejamento da 

Saúde, cujo artigo 15º recomenda que “O processo de planejamento da saúde será ascendente 

e integrado, do nível local até o federal, ouvidos os respectivos Conselhos de Saúde, 

compatibilizando-se as necessidades das políticas de saúde com a disponibilidade de 

recursos financeiros”, mas também na necessidade de orientar politicamente o conjunto das 

iniciativas e colocar a público as diretrizes, objetivos, metas e indicadores de resultado, que 

serão compromisso da instituição nos próximos quatro anos, para a qualificação da prestação 

de serviços, tornando-os cada vez mais resolutivos e humanizados. 

Está em consonância com os princípios e diretrizes da universalidade do acesso aos serviços 

de saúde, da integralidade da atenção à saúde, da equidade e participação popular e 

representa a síntese de um processo de discussão e de decisão sobre o que fazer para enfrentar 

um conjunto de problemas, que foram selecionados e priorizados a partir de um equilíbrio 

entre as imensas necessidades de saúde da população, os compromissos políticos 

previamente assumidos, considerando-se os limites econômicos para a viabilização das 

metas traçadas e a efetividade reconhecida das ações. 

É importante reconhecer, que apesar dos desafios inerentes ao ato de planejar, que exigem a 

definição de critérios claros de priorização dos problemas, a necessidade de condicionar os 

objetivos a metas factíveis, o que inclui a necessidade de compatibilizar tal processo com as 



 

definições previamente estabelecidas no Orçamento e no Plano Plurianual (PPA), saímos 

todos fortalecidos. 

Consideramos como importantes avanços ter sido possível ampliar a participação e o 

envolvimento dos coordenadores e profissionais da saúde e conselheiros de saúde da gestão, 

mobilizando, inclusive, as distintas áreas técnico-gerenciais da SEMUS a retomarem sua 

capacidade de formulação e ação; aprofundar a compreensão sobre os problemas de saúde 

de cada um dos territórios e da atuação dos serviços de saúde, utilizando não só os 

diagnósticos em saúde produzidos pelas áreas de informação da SEMUS e demais 

instrumentos de apoio à gestão, como também ouvindo as reivindicações dos representantes 

da população; identificar as particularidades regionais e locais que subsidiaram a definição 

de prioridades de cada área e em cada setor. Foi possível, ainda, resgatar e qualificar as 

práticas de planejamento e gestão orientadas para o aprimoramento das ações e cuidado em 

saúde, a serem desenvolvidas para o enfrentamento dos principais desafios colocados: 

Organizar as ações e os diferentes pontos de atenção em Redes de Atenção à Saúde, por meio 

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

conforme Portaria MS 4.279/2010; 

Definir conjuntamente critérios de avaliação de desempenho, recursos financeiros, forma de 

controle e fiscalização de sua execução, aprimorando os mecanismos de avaliação de 

políticas, programas, ações e serviços de saúde; 

Reorganizar e reintegrar as áreas técnicas e unidades gerenciais da SEMUS-CDA, de modo 

a possibilitar maior articulação de suas ações; 

Promover o uso da informação para a tomada de decisão; 

Superar a fragmentação e os entraves gerenciais existentes, fortalecendo a regionalização e 

a integração do Sistema de Saúde; 

Tornar eficiente os processos regulatórios no munícipio, buscando maior articulação com os 

serviços do Estado; 

Aprimorar os instrumentos de contratualização com as Organizações Sociais de Saúde 

(OSS), tornando mais eficiente os processos de regulação do acesso, controle e avaliação 

destas parcerias; 

Viabilizar o processo de descentralização da gestão, criando unidades ágeis, executivas e 

com poder de ação; 

Enfrentar os vazios assistenciais, construindo novos serviços de saúde em locais de maior 

necessidade; 



 

Fortalecer a capacidade pública de gestão do sistema, por meio da valorização da 

administração direta e indireta com a retomada de processos de contratação pública e do 

novo Plano de Cargos, Carreiras e Salários da Saúde - PCCS, que permitirá oferecer 

melhores condições de trabalho aos profissionais da saúde; e 

Buscar mecanismos para assegurar a realização das metas do Plano Municipal de Saúde 

2022-2025, que inclui as previstas no Programa de Metas da atual gestão da Prefeitura 

Municipal de Conceição do Araguaia (PMCDA). 

Para que chegássemos a este resultado, foi desencadeado desde o início de 2021 um processo 

de planejamento estratégico ascendente, iniciando por dois encontros no auditório da 

SEMUS sobre Planejamento Estratégico em Saúde, quando as diversas áreas foram 

convidadas a sistematizar os principais problemas, desafios e propostas de superação. Este 

processo resultará no “Documento de apoio ao processo de Planejamento Estratégico na 

SEMUS-CDA”, que será divulgado durante a próxima Conferência Municipal de Saúde, 

realizada em outubro de 2021, e utilizado nos debates de planejamento interno e com a 

sociedade, uma vez que apresentava um diagnóstico atualizado de saúde do município de 

Conceição do Araguaia como um todo e das regiões de saúde, dando visibilidade às 

diferenças encontradas, além de proposições para enfrentamento dos problemas priorizados. 

Este evento contou com a participação dos técnicos da SEMUS-CDA e gestora e na 

oportunidade foram discutidos com documentos úteis ao processo. 

Foram realizados “Encontros de Planejamento”, no auditório, envolvendo as diversas áreas 

da SEMUS, e suas respectivas Áreas Técnicas de Saúde, tendo o apoio de uma equipe 

formada de Planejamento e representante da Coordenação da Atenção Básica - APS, dando 

continuidade ao debate sobre este tema. Como material de apoio foi produzido utilizado o 

Plano Plurianual Nacional de Referência contendo um conjunto de orientações, conceitos, 

matrizes, proposta de fluxo e cronograma, visando estabelecer coletivamente os 

compromissos para elaboração do PPA 2022-2025. 

Com a condução do processo a Secretária de Saúde, coube à equipe de Planejamento da 

SEMUS e representante da Coordenação da Atenção Básica - APS dar suporte a todas as 

áreas para elaboração dos seus respectivos planos, atender a dúvidas, revisar e consolidar os 

conteúdos advindos das diversas áreas da SEMUS. Além disso, buscou-se verificar se as 

metas propostas guardavam relação com os demais documentos oficiais (Relatórios das 

Conferências, Documentos das Redes de Atenção, Plano municipal de saúde, entre outros). 



 

Dada à complexidade da nossa cidade optou-se por subdividir o PPA em áreas de 

abrangências, considerando a abrangência das metas: “Metas por Áreas de Atenção à 

Saúde”, que envolve as diversas Modalidades de Atenção à Saúde, Áreas segundo as fases 

do Ciclo de Vida, Áreas Temáticas, Áreas de Práticas Assistenciais, Áreas de Apoio à 

Gestão e Desenvolvimento institucional, Participação e Controle Social. 

Em setembro de 2021 será apresentado, na reunião do Pleno do Conselho Municipal de 

Saúde (CMS), a estrutura da versão preliminar do PPA de Conceição do Araguaia 2022-

2025, e entregue oficialmente uma cópia deste documento, em formato impresso e 

eletrônico a todos os conselheiros. Para permitir a revisão e validação do seu conteúdo, 

será desencadeado novo processo de discussão, no sentido de qualificar e aprimorar o 

nosso Plano quadrienal, que ocorrerá em duas etapas distintas, entendendo que a revisão 

das metas deverá ser feita pelo CMS. 

Para a revisão do Módulo I será criada uma agenda pactuada entre o CMS e as respectivas 

áreas da SMS, sendo orientada leitura prévia por parte dos conselheiros do CMS, de modo 

a aproveitar as reuniões com a presença das equipes técnicas onde será possível 

aprofundar a compreensão dos desafios e das metas planejadas, esclarecer dúvidas e 

incorporar as sugestões que serão amplamente negociadas entre as partes e consideradas 

factíveis. Este processo estará aberto à participação dos conselheiros, sendo que o volume 

de participantes irá depender dos temas tratados. Os encontros terão caráter deliberativo, 

sendo mantido registro das revisões efetuadas como memória. 

Para a revisão dos Módulos II será realizada pela equipe de Planejamento da SEMUS 

com uma nova rodada de Encontro com a equipe técnica da Secretaria de Saúde, em 

agosto de 2021, com os seguintes objetivos: a) Reproduzir a mesma apresentação que 

havia sido feita no CMS; b) Esclarecer como os respectivos conteúdos de cada setor 

haviam sido incorporados ao documento; c) Orientar o processo de revisão dos 

respectivos conteúdos, a partir de critérios pré-estabelecidos. Na oportunidade, será 

disponibilizada uma cópia da versão preliminar do PPA em forma de online(e-mail) e 

combinado um prazo de devolução para o retorno à SEMUS. O conteúdo revisado pelos 

respectivos Técnicos da Saúde também será consolidado, de forma a completar a presente 

versão oficial do PPA. 

Como próximos passos, se prevê a implementação de uma metodologia de 

monitoramento contínuo e oportuno e de avaliação do PPA, tendo como base os 

indicadores nele contidos, norteando a elaboração dos demais instrumentos de gestão do 

SUS como a Programação Anual das Ações e os Relatórios Anuais de Gestão, e 



 

contribuindo para a busca, sempre que possível, da adequação, da proposta orçamentária 

às necessidades do território, em consonância com os princípios do SUS. 

A presente publicação é um marco importante do processo de retomada da gestão de 

políticas públicas no âmbito da SEMSU na cidade de Conceição do Araguaia, 

representando um avanço a ser compartilhado. Está em sintonia com o que foi 

previamente apontado em outros documentos construídos em processo participativo 

como o Planejamento Estratégico da SEMUS, entre outros, e pretende, em última 

instância, contribuir para a melhoria da qualidade de vida dos cidadãos que vivem nesta 

cidade. 

                                                                  

Elaine Mendonça 

Coordenadora da Atenção Básica em Saúde 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1 – INTRODUÇÃO 

 

O Plano Municipal de Saúde de Conceição do Araguaia 2022 – 2025, apresenta 

as Diretrizes, Objetivos, Metas e Indicadores para nortear as ações da gestão, dos 

profissionais e dos trabalhadores da saúde de Conceição do Araguaia na busca do 

atendimento universal, equitativo e integral para os usuários do Sistema Único de Saúde 

do Município de Conceição do Araguaia. Foi desenvolvido com base na descrição do 

território de saúde do município, da análise situacional de saúde de seus moradores, da 

estrutura existente, das ações e dos processos de trabalho dos profissionais; trabalhadores 

da Saúde, observadas, os compromissos regional, estadual e nacional e o Plano de 

Governo da Gestão Municipal.  

Um dos objetivos deste plano é o subsídio ao Plano Plurianual de Conceição do 

Araguaia (PPA), situação que requer uma relação direta destes instrumentos de gestão 

pública.  

Como referencial normativo a elaboração do Plano Municipal de Saúde de 

Conceição do Araguaia, foi fundamentado pelo Decreto Federal nº 7.508/2011; a Lei 

Complementar nº 141/2012; a Portaria Ministerial nº 2.135/2013 e Portaria de 

Consolidação do SUS nº 1; a Portaria Ministerial nº 2.436/2017; a Portaria nº 2.979/2019 

e a Portaria de Consolidação do SUS nº 6. Foi elaborado a partir de um processo 

descentralizado coordenado pela Secretaria Municipal de Saúde de Conceição do 

Araguaia em conjunto com as diretorias e coordenações municipais e o Conselho 

Municipal de Saúde. 

Tem suas diretrizes aprovada no Conselho Municipal de Saúde por meio da 

Resolução 03/2022 de 15 de Março de 2022, considerando suas competências atribuídas 

pelo Decreto 042/97 em seu artigo 12º, das quais verificamos: 1- Investimentos em 

Equipamentos, Construção e ou Adequação dos espaços físicos da Secretaria Municipal 

de Saúde, das Unidades de Saúde e Postos de Saúde, de acordo com as necessidades de 

atendimentos aos anseios da Comunidade; 2 - Aquisição e Manutenção de veículos para 

dar Suporte aos serviços de saúde Municipal, por meio da Secretaria Municipal de Saúde; 

3 - Manutenção da Assistência Farmacêutica no âmbito do SUS no Município de 

Conceição do Araguaia; 4 - Garantia de acesso à população a serviço de qualidade, com 

equidade e em tempo adequado ao atendimento das necessidades de saúde, mediante 

aprimoramento da política de Atenção Básica e da atenção especializada; 5 - Melhoria da 



 

Gestão Administrativa e Financeira do Fundo Municipal de Saúde com vistas à utilização 

dos instrumentos de gestão, a transparência e ao controle social; 6 - Fortalecimento da 

promoção da saúde, da prevenção, das ações e serviços de vigilâncias epidemiológica, 

sanitária, ambiental e saúde do trabalhador, com ênfase na melhoria da qualidade de vida 

da população de Conceição do Araguaia; e 7 – Contribuição adequada a formação, 

alocação, qualificação, valorização de democratização das relações de trabalho dos 

trabalhadores do SUS de Conceição do Araguaia. 

 

 

2 - ANÁLISE SITUACIONAL 

 

 O município de Conceição do Araguaia – PA, compõe a macrorregião IV - Sul, 

e o 12º Centro Regional de Saúde – Região Araguaia, que abrange 15 municípios: Rio 

Maria, Santa Maria das barreiras, Redenção, Pau D´arco, Floresta do Araguaia, Água 

Azul do Norte, Bannach, Cumaru do Norte, Ourilândia do Norte, Sapucaia, Santana do 

Araguaia, São Félix do Xingú, Tucumã, Xinguara e Conceição do Araguaia localizados 

no sul do Pará. 

 

Quadro 1 – Regiões de Saúde do Estado do Pará 



 

 

Quadro 2 – Macrorregião de Saúde IV  

 

O Plano Municipal de Saúde de Conceição do Araguaia para o período 2022 a 

2025, instrumento direcionador das ações da gestão pública municipal, objetiva atender 

as prioridades da população de Conceição do Araguaia, no que diz respeito ao acesso aos 

serviços de saúde, a partir dos problemas identificados na comunidade local o nos pactos 

realizados com o governo estadual e federal, expressos através de Diretrizes, Objetivos, 

Metas e Indicadores deste Plano de Saúde. 

As equipes que atuam na saúde Conceição do Araguaia têm a responsabilidade de 

prestar serviços para atender de forma Universal, Equitativa e Integral uma população 

estimada de 48.115 pessoas (IBGE 2021) e de acordo com o último censo do IBGE 

realizado (2010) a sua população é de 45.557 pessoas. 

Segundo o Censo de 2010, Conceição do Araguaia possui uma população urbana 

de 71,28%, equivalente a 32.452 pessoas a população Rural de 28,72% equivalente a 

13.078 pessoas; Uma área territorial de 5.829,482 Km² (IBGE 2021); possui uma 

densidade demográfica de 7,81 habitantes por Km² (IBGE 2010).  A população 



 

predominante em Conceição do Araguaia é a masculina com 51,20%, a população 

feminina equivale e 48,80%. 

 A população de idosos (60 anos e mais) tem uma população de 4.398 pessoas e 

as maiores faixas etárias está entre a população de 10 a 14 anos seguido da faixa etária de 

15 a 19 anos e em terceiro lugar tem a faixa etária de 05 a 09 anos. Na comparação entre 

a população Feminino e Masculino, por faixa etária, percebemos que a masculina 

predomina em mais de 60% das faixas etárias. 

 

Quadro  3 – Pirâmide Etária de Conceição do Araguaia – PA - (IBGE 2021). 

 

Faixa Etária Masculino Feminino Total 

0 a 4 anos 2097 1993 4090 

5 a 9 anos 2328 2239 4567 

10 a 14 anos 2677 2442 5119 

15 a 19 anos 2421 2199 4620 

20 a 24 anos 1846 1883 3729 

25 a 29 anos 1822 1852 3674 

30 a 34 anos 1831 1713 3544 

35 a 39 anos 1491 1609 3100 

40 a 44 anos 1440 1349 2789 

45 a 49 anos 1144 1154 2298 

50 a 54 anos 995 815 2001 

55 a 59 anos 873 815 1688 

60 a 64 anos 742 667 1409 

65 a 69 anos 593 509 1102 

70 a 74 anos 442 362 804 

 



 

75 a 79 anos 291 248 539 

80 a 84 anos 167 141 308 

85 a 89 anos 61 71 132 

90 a 94 anos 30 36 66 

95 a 99 anos 14 13 27 

100 anos ou mais 4 7 11 

Total 23.309 22.308 45.617 

Quadro 4 – Faixa Etária de Conceição do Araguaia – PA - (IBGE 2021). 

 

 

Figura 1 – Mortalidade Infantil Conceição do Araguaia – PA (IBGE 2021). 

 

A taxa de mortalidade infantil média na cidade é de 16.83 para 1.000 nascidos 

vivos. As internações devido a diarreias são de 5.6 para cada 1.000 habitantes. Comparado 

com todos os municípios do estado, fica nas posições 53 de 144 e 56 de 144, 

respectivamente. Quando comparado a cidades do Brasil todo, essas posições são de 1387 

de 5570 e 610 de 5570, respectivamente (IBGE 2021). 

Para atender a população local, segundo o Cadastro Nacional de Estabelecimento 

de Saúde (CNES), contamos com a seguinte estrutura: 01 CAF - Central de abastecimento 

farmacêutico de Conceição do Araguaia  CNES 9201890, 01 CAPS -  Centro de Apoio 

psicossocial CNES 5115701, 01 Central de armazenagem e Distribuição de 



 

imunobiológicos CNES 0127663, 01 Central de regulação de serviços de saúde de 

Conceição do Araguaia CNES 6251056, 01 Central de Regulação Regional das Urgências 

de Conceição do Araguaia CNES 7545177, 01 Centro de especialidade Odontológica 

CEO CNES 7213816, 01 Centro de referência em saúde do trabalhador CNES , 01 Centro 

de Saúde de referência Miriam Furtado Mendonça CNES 3489361, 01 Laboratório 12º 

Centro Regional de Saúde CNES 7165811, 01 Laboratório de prótese dentária CNES 

6261760, 01 NASF Norte núcleo de Apoio à Saúde da Família CNES 6322794, 01 NASF 

núcleo de Apoio à Saúde da Família CNES 7352387, 01 SAMU 192 USB 511 CNES 

0923400, 01 SAMU 192 USB 511 distrito JONCON CNES , 01SAMU 192 USB 512 

Padre Josino Tavares Bradesco, 01 SAMU 192 USB 513 distrito Alacilândia, 01 SAMU 

serviço de atendimento móvel de urgência 192, 01 Secretaria Municipal de Saúde de 

Conceição do Araguaia CNES 6516580, 01 Unidade de vigilância sanitária CNES 

2329042, 01 Unidade móvel de saúde I CNES 2619679, 01 Unidade móvel de saúde II 

CNES 2619660, 01 Unidade móvel odontológica CNES 5115736, 01 estratégia Saúde da 

Família Vila Cruzeiro 2 CNES 7542461, 01 estratégia de saúde da família Ilyuska Araújo 

Rego CNES 7462999, 01 estratégia de saúde da família João Batista Carvalho CNES 

3560058, 01 estratégia de saúde da família José Carlos de Faria Lamenza CNES 5317762,  

01 estratégia de saúde da família Jose Gomes Soares CNES 2329069, 01 estratégia de 

saúde da família Maria Pereira da Silva CNES 2328933, 01 estratégia de saúde da família 

Nívia Padin CNES 2328984, 01 estratégia saúde da família Padre Josino Tavares CNES 

2328925, 01 estratégia de saúde da família setor norte 1 CNES 2329018, 01 estratégia de 

saúde da família setor norte 2 CNES 5729122, 01 estratégia de saúde da família setor 

Universitário CNES 9224688, 01 estratégia de saúde da família Arenaldo Pinheiro de 

Miranda CNES 2328941, 01 estratégia de saúde da família Hosana Botelho da Silva 

CNES 5926688, 01 Posto de saúde Comunidade Santa Helena CNES 2329050,  01 Posto 

de Saúde Giovamira CNES 2329034, 01 Posto de Saúde Hélio Soares Curral de Pedras 

CNES 5038162, 01 Posto e Saúde São Jacinto CNES 3552608. 

Na Atenção Primária possui 122 Agentes Comunitários de Saúde e na Vigilância 

em Saúde possui 43 Agentes de Combate a Endemias cadastrados no CNES. 

O Fluxo de Atendimento aos suspeitos e portadores de COVID-19, é organizado 

dentro das estruturas Unidades de saúde existentes, sendo que a gestão mantém também 

uma equipe na Clínica de especialidades para atender especificamente essa demanda 

durante o dia. 



 

Na Assistência Farmacêutica, a gestão municipal de Conceição do Araguaia 

mantém um Central de Abastecimento e Distribuição de Medicamentos da Assistência 

Farmacêutica Básica e Medicamentos Estratégicos, participa do Programa de 

Qualificação da Assistência Farmacêutica – QUALIFAR-SUS, mantendo a distribuição 

dos medicamentos básicos e estratégicos nas Estratégias de Saúde da Família e as 

informações são regularmente prestadas no Programa HORUS. A dispensação de 

medicamentos do Componente Especializado da Assistência Farmacêutico (CEAF) são 

de responsabilidade da Secretaria Estadual de Saúde do Estado do Pará e são dispensados 

na própria farmácia do estado ou enviados a CAF para dispensação ao remetente.  

Além de serviços de apoio e diagnóstico terceirizado para as unidades supra 

citadas, a Clínica Mirian Furtado é agraciada com um equipamento de Ultrassonografia e 

possui dois profissional que atua de forma periódica no atendimento das demandas de 

genecologia e ultrassonografia, cadastrado no CNES. Constando também com 

serviços/procedimentos de HOLTER, MAPA e Eletrocardiograma. 

Os serviços de média e alta complexidade, seguem o fluxo das redes de atenção à 

saúde da Região Araguaia e da Macrorregião de Saúde Sul nº IV, onde as referências são 

encaminhadas para Redenção, Marabá, Parauapebas e Belém. De forma geral à estrutura 

da rede de assistência à saúde no Pará, o Estado é responsável pela gestão e oferta dos 

procedimentos de Média e Alta Complexidade realizados na rede hospitalar própria, 

conveniada e/ou contratada, bem como, em ambulatórios mantidos nas unidades 

hospitalares e unidades de apoio.  

 

Atenção Especializada 

 

 A cobertura da rede de Atenção Especializada no Estado do Pará é um dos 

grandes desafios da gestão no que se refere à garantia do acesso aos serviços de média e 

alta complexidade ambulatorial e hospitalar, mesmo com o avanço no processo de 

regionalização, a fragmentação do atendimento no sistema de saúde persiste. Um desses 

desafios é criar estratégias para a ampliação do acesso e da resolutividade das ações e 

serviços de média e alta complexidade através da organização da Rede de Atenção à 

Saúde – RAS nas regiões de saúde, com a finalidade de complementação e da oferta de 

ações e serviços de atenção secundária e a atenção terciária nas macrorregiões de saúde, 

aliando a Epidemiologia e a Economia da Saúde para dar respostas oportunas e 

qualificadas à população. Atualmente a rede assistencial ambulatorial especializada com 



 

vínculo com o SUS, de acordo com o CNES, apresenta uma cobertura de 12,63% do total 

de estabelecimentos no Estado, sendo um indicativo da existência de um vazio 

assistencial nessa modalidade de atendimento à população. No entanto, muito já se 

avançou nesta área a partir da implantação dos hospitais regionais onde o maior 

investimento foi nos serviços de alta complexidade com a finalidade de descomprimir a 

capital do Estado e atender o paciente mais próximo de sua residência.  Ao detalhar a rede 

ambulatorial especializada, por regiões de saúde verifica-se que a maior concentração é 

na região Metropolitana I, mais especificamente no município de Belém, onde se 

concentra a maioria dos serviços especializados do Estado, seguida das regiões 

Metropolitana III, Baixo Amazonas e Carajás enquanto as regiões do Marajó I e II 

apresentam as menores coberturas. Quanto à tipologia dos estabelecimentos de Saúde 

prevalecem as clínicas especializadas/ambulatório especializado, seguida dos Centros de 

Atenção Psicossocial. 

 

 

Quadro 5- Rede de Atenção Ambulatorial Especializada 

  Em relação à tipologia dos leitos gerais prevalecem os leitos clínicos e 

cirúrgicos, observa-se a baixa cobertura de leitos complementares no Estado. 

Estratificando por regiões de saúde, observa-se no quadro abaixo que a maior cobertura 

dos leitos gerais se localiza na região Metropolitana I, seguida da Metropolitana III, Baixo 



 

Amazonas e Carajás enquanto as regiões do Marajó I e II permanecem com baixas 

coberturas. 

 

Quadro 6 - Leitos SUS por Tipologia e Região de Saúde 

 

Quanto à identificação dos estabelecimentos que realizam atendimento de saúde 

da Rede assistencial sob gestão estadual de natureza pública conta com 25 EAS, dos quais 

02 ainda realizam atendimento de atenção primária, sendo que o foco principal é na 

atenção especializada de média e alta complexidade tanto ambulatorial como hospitalar 

conforme quadro abaixo. 



 

 

Quadro 7- Estabelecimentos Assistenciais de Gestão Estadual 

 

A rede estadual é complementada pela rede privada contratualizada, 

principalmente em municípios que ainda estão com os recursos financeiros sob gestão 

estadual, assim como, de prestadores de serviços de saúde privados que passaram para 

sua gestão em virtude da insuficiente capacidade de gestão financeira de alguns 

municípios de gestão plena. A contratualização é uma prática importante na 

Administração Pública, pois possibilita instituir mecanismos de planejamento, avaliação 

e monitoramento da execução por parte do Estado (órgão contratante) e o terceiro ou 

órgão público contratado. Com a implantação dos novos hospitais regionais o Estado 

adotou a modalidade de contratação de 04 Organizações Sociais de Saúde – OSS que 

gerenciam 17 hospitais regionais, localizados em 13 municípios de 10 regiões de saúde e 

fazem a cobertura nas 04 macrorregiões conforme quadro abaixo  



 

 

Quadro 8 - Estabelecimentos Assistenciais Estaduais Gerenciados por Organizações 

Sociais de Saúde – OSS 

 

 



 

  

Quadro 9 - Quantitativo de Leitos Neonatais Existentes SUS 

 

 

Dentre os objetivos da Média Complexidade na Atenção Oncológica destaca-se: 

Fortalecer a Rede de Serviços de Média Complexidade para diagnóstico e tratamento 



 

precoce do câncer de mama e útero; e Ampliar os Serviços de Apoio Diagnóstico do 

câncer nos municípios das Regiões de Saúde para garantir o acesso ao diagnóstico e 

tratamento oportuno dos casos, como demonstrado nos quadros a seguir: 

 

 

Quadro 10 - Serviço de Referência em Diagnóstico e Tratamento de Lesões Precursoras 

do Câncer de Colo de Útero – SRC Implantados 

 

Quadro 11 - Serviço de Referência em Diagnóstico e Tratamento do Câncer de Mama - 

SDM Implantados 

 

Alta Complexidade Oncológica  

 

 Oferece serviços de tratamento especializado: cirurgia, quimioterapia, 

radioterapia, reabilitação e cuidados paliativos aos portadores de câncer, em consonância 

com o processo de referência e contrarreferência, assegurando a qualidade da atenção na 

Unidade de Assistência de Alta Complexidade em Oncologia (UNACON) e no Centro de 

Assistência de Alta Complexidade em Oncologia (CACON). Tendo como base a Portaria 

Nº 140 de 27/02/14, cujo parâmetro para o planejamento de estabelecimentos de saúde 



 

habilitados como CACON e UNACON é de 1 (um) UNACON para cada 500.000 

(quinhentos mil) habitantes ou 900 casos novos de câncer/ano, exceto o câncer de pele 

não melanoma, pode-se dizer que, para que o Estado do Pará possa atender essa demanda, 

seriam necessários dezesseis (16) UNACONs/CACON, de acordo com os parâmetros 

populacionais, e oito (8) UNACONs/CACON segundo os parâmetros de casos novos de 

câncer. 47 Atualmente, a Rede Assistencial de Alta Complexidade em Oncologia do 

Estado do Pará é composta por cinco (5) estabelecimentos, conforme demonstrado no 

quadro a seguir: 

 

Quadro 12 - Estabelecimentos Alta Complexidade Oncológica 

 

Linha de cuidado de Nefrologia  

 

Esta linha de cuidado estabelece um pacto entre os diversos atores dos pontos da rede de 

atenção à saúde, com foco nas ações da atenção primária fortalecendo as ações de 

prevenção e promoção da saúde assim como estabelecendo fluxos de referência e 

contrarreferência para assistir ao usuário com Doença Renal Crônica (DRC) no SUS. 48 

As ações desenvolvidas visam à transformação/mudança da realidade dos portadores de 

DRC, onde atualmente aproximadamente 70% dos pacientes que iniciam a diálise, 

acessam o sistema de saúde pela porta de entrada dos serviços de urgência em situações 

emergenciais, necessitando de intervenção imediata, em estágio 5, com necessidade 

dialítica, em péssimas condições de saúde, e com elevada mortalidade nos primeiros 

meses de terapia. 

 



 

Quadro 13 - Atenção ao Portador de Doença Renal Crônica/Terapia Renal Substitutiva 

(TRS), Pará 

 

 

Segundo dados da Sociedade Brasileira de Nefrologia (SBN) a prevalência de 

Doença Renal Crônica é de 50/100.000 habitantes, inferior ao que é visto nos Estados 

Unidos (110/100.000), e no Japão (205/100.000), o que sugere que seja uma doença sub 

diagnosticada em nosso meio. Há mais de 120 mil brasileiros em diálise, cujas causas 

apontam: 35,2% para hipertensão, 27,5% para diabetes, 12,6% para glomerulonefrites, 

4,2% para doença renal policística e 20,5% para outros diagnósticos. Esses dados 



 

demonstram fragilidade na atenção básica, necessitando reforçar a prevenção dessas 

doenças. A mortalidade dos pacientes em diálise é de aproximadamente 20%, sendo 

observado aumento progressivo nos últimos anos. No Pará, atualmente são realizados os 

transplantes de córnea, rim e medula óssea (transplante autólogo), contudo, há uma 

demanda de receptores paraenses que necessitam de outras modalidades de transplante 

que o Pará ainda não realiza e são encaminhados para outros Estados. Gráfico 33 - 

Necessidade estimada de transplante para o Estado do Pará Fonte: CET/PA- 2019 O 

transplante no Pará iniciou em 1994 com o implante de córnea e o renal em 1999 no 

Hospital Ophir Loyola, registrando o primeiro transplante de órgãos sólidos no Estado, 

posteriormente outros hospitais também se credenciaram para este serviço: Hospital 

Regional Público do Araguaia em 2012, seguido do Hospital Saúde da Mulher 111 em 

2014, e o Hospital Regional do Baixo Amazonas em 2016, possibilitando o acesso dos 

renais crônicos para transplante em três regiões de saúde do Estado, conforme 

demonstrado abaixo. Atualmente são 12 os estabelecimentos de saúde autorizados a 

realizar este procedimento. 

 

Quadro 14 – Regiões de saúde com estrutura para doação e transplantes de órgãos 

 

Entidades Vinculadas  

 

Fundação Centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará (HEMOPA) tendo como 

referência a área de atuação e os indicadores por região de saúde, a Fundação HEMOPA 



 

atua, considerando os municípios onde estão localizadas as Unidades Hemoterápicas. As 

atividades desenvolvidas apresentam sua atuação de metas e resultados, tendo como 

referência os Programas de Governo, bem como as estratégias e/ou iniciativas 

desenvolvidas. Para além das ações pactuadas, agregando valor e ratificando o 

compromisso da organização com os produtos e serviços disponibilizados aos seus 

usuários de forma eficiente, eficaz e efetiva. 

 Quadro 15 – Regiões de saúde com estrutura para doação e transplantes de órgãos 

 

Nas ações de Vigilância em Saúde, estão inseridos os técnicos e Agentes de 

Endemias que realizam serviços de Epidemiologia e Controle de Doenças, os serviços de 

Vigilância Sanitária e Controle de Zoonoses, os serviços de Vigilância Ambiental e 

Saúde, e os serviços Vigilância em Saúde do Trabalhador. 

A Gestão mantém uma estrutura administrativa incluindo a central e regulação 

local, transporte sanitário municipal, a manutenção das ações do Conselho Municipal de 

Saúde, das unidades de saúde e das equipes de saúde numa ação constante da gestão da 

saúde local, onde as equipes convivem com problemas de saúde identificados a partir da 

análise dos técnicos nos sistemas de saúde e da necessidade da comunidade local. 

O Munícipio de Conceição do Araguaia tem registrado de acordo com o site 

Tabnet DataSUS, 3.387 nascidos vivos, em média 846,74 nascidos vivos por ano, desses 

nascidos vivos dos 4 anos, nasceram por meio de parto vaginal 1.291, de parto Cesária 

2.087 e 09 com tipo de parto ignorado. Com a quantidade de 45 nascidos vivos são de 

mães com idade de 10 a 14 anos, e 842 nascidos vivos de adolescentes de idade entre 15 

a 19 anos nos anos de 2017 a 2020. Segundo o Sistema de Informações sobre Nascidos 

Vivos – SINASC, 21 nascidos vivos nasceram com anomalia congênita nos anos de 2017 

a 2020. 



 

O município tem registro de caso de Sífilis Congênita em menores de 01 ano, 

sendo 14 casos nos últimos quatro anos, com 05 casos no ano de 2020 e 04 no ano de 

2021.  Registrou 99 óbitos infantis neste período, com o número maior nos anos de 2018 

com 38 óbitos e ano de 2020 com 24 óbitos.  

Na análise do Sistema de Informações de Mortalidade (SIM), das principais 

causas de morte destacamos nos 4 anos a ocorrência de 23,66% óbitos por causas mal 

definidas; 6,50% óbitos por infarto agudo do miocárdio; 5,81% óbitos por diabetes 

mellitus; 5,52% óbitos por doenças cerebrovasculares; 4,33% óbitos por doenças 

hipertensivas e 3,84% óbitos por bronquite, enfisema e asma. Destacamos 0,09% óbitos 

por queda e 3,57% óbitos por homicídios. Não foram registrados nos últimos quatro anos 

óbitos por infecções meningocócica e doenças do apêndice. 

No registro do Sistema de Informações de Notificação de Agravos a Saúde 

(SINAN) identificamos em 2021 uma elevada taxa de notificações de Dengue com 

aumento de 78,35% em relação aos 03 anos anteriores. A taxa de notificações de acidentes 

antirrábico segue como a segunda fonte de notificações com 20,46% dos casos; com as 

notificações de acidentes por animais peçonhentos com taxa de 5,02% e notificações de 

leishmaniose visceral com taxa de 4,76%. A Hanseníase apresentou 96 casos novos nos 

quatro anos com uma taxa de cura de casos novos de 87,06%. Tem registro de casos de 

Leishmaniose Tegumentar Americana com 100% dos casos confirmado 

laboratorialmente. Não há registro de casos confirmados de Febre Amarela e Malária. O 

Município possui registro de 31 casos de acidente de trabalho por material biológico e 13 

registros de acidente de trabalho grave nos últimos quatro anos. 

Segundo as informações registradas do Programa Nacional de Imunização (PNI), 

o município registrou a seguinte cobertura vacinal: percentual geral de 62,43% no ano de 

2021; destacando as coberturas de: 92,36% na BBG; 81,90% na Hepatite B  em crianças 

até 30 dias; 75,81% na Rotavírus Humano; 78,78% na Meningococo C; 77,09% na 

Hepatite B e Penta; 77,93% na Poliomielite; 67,47% na Pneumocócica;  53,06% na 

poliomielite 4 anos;  68,18% na Febre Amarela;  58,98% na Hepatite A; 69,31% 

Meningococo C (1ºref); 58,70% na Poliomielite(1º ref); 69,59% na Tríplice Viral  D1 e 

34,51% na Tríplice Viral  D2; 0,99% na Tetra viral (SRC+VZ); 58,18% na DTP REF (4 

– 6 anos); 59,69% na Tríplice Bacteriana DPT (1ª Ref); 18,53% na Dupla Adulto e 

Tríplice acelular gestante; e 61,53% na dTpa gestante.  

Enfim a equipe municipal identificou como principais problemas o não 

cumprimento de metas do Programa Previne Brasil em especial a relacionada aos exames 



 

cito patológicos na população feminina do município de Conceição do Araguaia na faixa 

etária de 25 a 64 anos no ano de 2020; Aumento considerável de casos de Dengue no 

município de Conceição do Araguaia no ano de 2021, fonte: SINAN. Ocorrência de 102 

óbitos por Covid-19 no ano de 2020 e 2021, sendo 30 no ano de 2020 e 79 no ano de 2021 

no município de Conceição do Araguaia. Elevado número de óbitos por causas mal 

definidas, sendo constantemente a Vigilância Epidemiológica juntamente com a equipe 

de Vigilância Hospitalar em constantes treinamentos frente as equipes médicas para 

preenchimento adequado de causas de óbitos.  

Posteriormente as causas de óbitos como infarto agudo do miocárdio, diabetes 

mellitus e doenças cerebrovasculares foram causas de maiores registros, onde o munícipio 

está reforçando as ações preventivas na Unidades de Saúde frente as doenças crônicas. 

Uma das problemáticas no município é o número de casos de sífilis congênita em menores 

de 01 ano com 14 casos registrados nos últimos quatro anos. Sendo mencionado também 

a Insuficiência de veículos para atender as demandas da saúde; existência de Equipes de 

Atenção Primária a serem implantadas, autorizadas e homologadas para uma maior 

cobertura de saúde populacional , necessitando de uma reorganização dos serviços e das 

ações de saúde a partir do fortalecimento dos serviços da Atenção Primária, da 

Assistência Farmacêutica, da Vigilância em Saúde, do acesso aos serviços de assistência 

à saúde de média e alta complexidade e da Gestão do Sistema de Saúde local. 

 

      Quadro 16 -  Principais causas de internação        Fonte: Sistema de Informações Hospitalares 



 

 

As principais causas e suas quantidades de internação nos de 2017 a 2020 no 

município de Conceição do Araguaia de acordo com o Sistema de Informações 

Hospitalares (SIH), foram: tratamento de outras doenças bacterianas 1380; tratamento de 

doenças infecciosas intestinais 689; tratamento de acidente vascular cerebral - AVC 304; 

tratamento de insuficiência cardíaca 950; tratamento de outras doenças do aparelho 

digestivo 526; tratamento das doenças crônicas das vias aéreas 1054; tratamento de 

pneumonias ou influenza (gripe) 1548; tratamento de doenças glomerulares 594.   

 

Economia 

 

A região Araguaia passa por um avanço econômico e social que engloba grandes 

projetos desenvolvimentistas como a expansão da monocultura da soja, do abacaxi, visto 

que Floresta do Araguaia é a maior produtora de abacaxi do país, e Conceição do Araguaia 

é a segunda maior produtora de abacaxi, demandando grande quantidade de agrotóxicos 

que demanda a atenção para problemas de saúde a curto e longo prazo, como intoxicação 

exógena por agrotóxico e câncer. Além disso, no município recentemente foram iniciados 

os trabalhos da mineradora Horizonte Minerals, que irá requerer dos profissionais de 

saúde atenção em relação aos agravos consequentes da atividade da mineradora. 

Conceição do Araguaia é um município localizado no interior do estado do Pará, 

que fica na região sudeste paraense, bem na divisa com o estado do Tocantins, distante 

1.003 km de Belém, a capital do estado, a cidade é cortada pela PA- 287. Sua extensão 

territorial é de 5.829,482 km². 

A população estimada para 2020, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE), é de cerca 47.864 mil habitantes, sendo o 47° município mais 

populoso do Estado. 

As dificuldades no acesso aos serviços de saúde na região são dadas 

principalmente pela indisponibilidade local da oferta destes serviços e pelas grandes 

distâncias geográficas até os mesmos e acrescenta-se a isso o fato da região ter um baixo 

desenvolvimento socioeconômico, onde a maior parte da população vive em condições 

precárias de saneamento básico. 

A economia local gira em torno da pecuária, pesca, piscicultura, agricultura e o 

turismo, que todos os anos, durantes os meses de junho e julho atrai dezenas de milhares 

de pessoas, vindas de todo Brasil para curtir as praias e ilhas de água doce do rio Araguaia 



 

e o Fest Verão, onde artistas de renome nacional se apresentam em uma megaestrutura 

de palco e som instalada na Praia das Gaivotas, a maior e mais frequentada praia da 

cidade. 

 

Rendimentos 

 

Segundo o IBGE. 2020 o salário médio mensal dos trabalhadores formais, 2,0 

salários mínimos, pessoal ocupado 4.200 pessoas, população ocupada 8,8%, 45,6 % da 

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

 

Saúde 

A Mortalidade Infantil 16,83 óbitos por mil nascidos vivos [2020], Internações 

por diarreia, 5,6 internações por mil habitantes [2016], 22 estabelecimentos de saúde SUS 

(IBGE, 2009) 

 

 

Meio Ambiente 

 

Em relação ao meio ambiente, seu território é composto 99% pelo bioma 

Amazônia e 1% pelo bioma Cerrado. O IDHM de Conceição do Araguaia é 0,64. O 

município possui Política Municipal de Saneamento Básico e possui Plano Municipal de 

Saneamento Básico e 4,8 % Esgotamento sanitário adequado, 69% Arborização de vias 

públicas [2010], 1,6% Urbanização de vias públicas (IBGE 2010). 17,21% das 

famílias sem canalização de água no domicílio, propriedade ou terreno. Fonte: 

IBGE/Censo 2010 92,06% da população urbana é atendida pelo serviço de coleta de 

resíduos sólidos. Fonte: SNIS (2020) 

 

Características étnico-raciais 

 

O perfil social do município apresenta a auto declaração dos habitantes das áreas 

rurais e urbanas sobre a sua identidade étnico-racial, incluindo 5 categorias: branca, preta, 

parda, indígena ou amarela (pessoas com ascendência ou origem asiática). 



 

Abaixo, demonstrado por meio de barras, as duas barras apresentam as áreas 

urbanas e rurais, divididas em cores que representam o número de pessoas que 

corresponde às classificações de raça/cor definidas pelo IBGE. Ao interagir com os 

gráficos e na aba Tabela, é possível visualizar os valores absolutos de pessoas e as 

porcentagens. 

 

 

Gráfico 1 -  Internações hospitalares causadas por doenças relacionadas ao saneamento 

inadequado 

 

Número de internações hospitalares por ano ocorridas em consequência de Doenças 

Relacionadas ao Saneamento Ambiental Inadequado (DRSAI). 

 

 



 

Número de mortes por ano ocorridas em consequência de Doenças Relacionadas ao 

Saneamento Ambiental Inadequado (DRSAI). 

 

Gráfico 2 - Mortes causadas por doenças relacionadas ao saneamento inadequado 

 

 

 

O serviço de abastecimento de água 

 

Os indicadores na tabela abaixo consideram os dados que foram declarados ao 

Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento (SNIS) em 2020 pelo prestador de 

serviços no município, representando o consumo médio de água por habitante e a média 

de perda de água para distribuição de água no município. 

O valor em L/(hab.dia) representa o consumo médio de água por habitante em 

litros por dia. De acordo com os prestadores de serviço que declararam ao SNIS em 2020, 

a média de consumo de água do Brasil foi de 151,1 L/(hab.dia). 



 

 

Tabela 1 – Consumo médio de água por habitante 

 

Agrotóxicos na água 

 

Todo munícipio deve monitorar a água que chega nas torneiras de acordo com os 

parâmetros de potabilidade definidos pelo Ministério da Saúde. As análises são 

organizadas e publicadas pelo SISAGUA/MS. 

Em 2020, a Portaria de potabilidade recomendava o monitoramento de 27 tipos de 

agrotóxicos na água.  

Para cada parâmetro, são exibidos: número de testes; número de detecções, ou 

seja, testes em que o resultado foi maior do que o limite de detecção; o número de testes 

em que o resultado foi maior do que o limite de potabilidade europeu (0,1 micrograma 

por litro); e o número de testes com resultado maior do que Valor Máximo Permitido 

(VMP) pela Portaria de potabilidade. 

O município não realizou análises de agrotóxicos na água ou não enviou ao 

Siságua.  

 

Formas de esgotamento sanitário 

 

O gráfico abaixo exibe a distribuição das formas de esgotamento sanitário nas 

áreas consideradas urbanas e rurais que estão representadas em duas cores diferentes. As 



 

barras coloridas representam o percentual e o número de domicílios urbanos e rurais que 

possui alguma das 7 formas de esgotamento sanitário definidas pelo IBGE.  

 

Gráfico 3 – Distribuição de formas de esgotamento sanitário 

 

O serviço de manejo de resíduos sólidos 

 

Os dados apresentados demonstram a forma que o prestador cobra pelos serviços 

de coleta regular, transporte e destinação final de resíduos sólidos urbanos. 

É possível identificar na tabela abaixo alguns dados que a Prefeitura declarou ao 

SNIS em 2020, como a cobertura da coleta seletiva porta a porta, a porcentagem da 

população atendida e a taxa de terceirização dessa coleta, ou seja, se outros prestadores 

estão executando o serviço de coleta seletiva além da Prefeitura (ou Serviço de Limpeza 

Urbana – SLU). Além disso, é possível verificar a despesa per capita da Prefeitura com 

os Resíduos Sólidos Urbanos (RSU), assim como a receita per capita arrecada. 

Os dados declarados em 2020 também demonstram a quantidade em toneladas de 

resíduos domésticos e públicos coletados, além da quantidade recolhida apenas pela 

coleta seletiva. Já a massa per capita recolhida pela coleta seletiva é apresentada ao ano 

em quilos por habitante. Também é possível observar se o município recolhe os Resíduos 

de Construção Civil (RCC) e os Resíduos de Serviços de Saúde (RSS). 



 

  

Tabela 2 – Cobertura de coleta seletiva porta a porta 

 

Gestão de riscos 

 

As enchentes, inundações, enxurradas, alagamentos e deslizamentos que ocorrem 

nos períodos de chuva evidenciam a precariedade do sistema de drenagem urbana devido 

à falta de gestão e análise socioambiental dos riscos e vulnerabilidades de cada local. 

Na tabela fornecida, disponível abaixo é possível observar os dados declarados ao 

SNIS em 2020 pela Prefeitura, apontando as intervenções que existem nas áreas urbanas 

e que possuem potencial de colocar em risco ou provocar interferências. É possível 

verificar os instrumentos de controle e monitoramento em funcionamento durante o ano 

de referência, a existência de mapeamento de áreas de risco de inundação dos cursos 

d’água urbanos e o cadastro ou demarcação de marcas históricas de inundações. Além 

disso, é possível verificar a quantidade de domicílios sujeitos a risco de inundação e a 

quantidade de enxurradas, alagamentos e inundações nos últimos 5 anos. 



 

 

Tabela 3 – Intervenções de enchentes inundações, enxurrada alagamentos e deslizamentos  

 

Tratamento do lixo 

 

O gráfico demonstrativo disponibilizado abaixo exibe a distribuição das formas 

de tratamento de resíduos sólidos nas escolas urbanas e rurais. As barras coloridas 

representam o percentual e o número de escolas urbanas e rurais que possui alguma das 

5 formas de tratamento definidas pelo Censo Escolar. Na aba Tabela é possível visualizar 

os valores absolutos das escolas e as porcentagens. 

 

Gráfico 4 – Distribuição das formas de tratamento de resíduos sólidos nas escolas urbanas 

e rurais 
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Categoria Temática: Modalidade de Atenção 

Subcategoria temática: Básica 

Diretriz: Ampliar o acesso da população e aperfeiçoar a qualidade das ações e serviços de saúde, visando reduzir as desigualdades regionais e fortalecer a 

atenção integral  

Objetivo geral: Fortalecer a Atenção Básica à Saúde, por meio da implantação de diretrizes relacionadas a uma modalidade de organização (UBS), como eixo reestuturante 

do conjunto das unidades de saúde. 

 

Objetivo Específico Nº Meta 
Estratégica 

Período Interface Indicador de resultado 

 

Incorporar os princípios fundamentais da UBS nos 

diversos tipos de unidades existentes da Atenção 

Básica 

 
 

1 

 

1-Implantar, gradativamente, as diretrizes previstas 

no documento “Fortalecimento da Atenção Básica- 

Diretrizes Organizativas” nas unidades da Atenção Básica 

à Saúde 

 
 

2022-25 

 
 

APS -  

1 - Percentual das ações previstas no Documento 

“Fortalecimento da Atenção Básica- Diretrizes 

Organizativas” implantadas nas UBS 

2 - Nº de UBS que incorporaram as diretrizes do 

documento “Fortalecimento da Atenção Básica- 

Diretrizes Organizativas” 

 

 
Suprir os vazios assistenciais na Atenção Básica 

 

 
2 

1 – Coordenar o processo de reforma e ampliação de 12 

novas UBS; 

2 – Coordenar o processo de início gradativo de 

readequação de 20 unidades de saúde já existentes. 

 

 
2022-25 

 

 
 

1 - Percentual de novas UBS reformdas e ampliadas 

entre as previstas 

2 - Percentual de unidades de saúde readequadas 

entre as previstas 

 

Objetivo geral: Assegurar o acesso por meio de serviços de qualidade, com equidade e em tempo adequado ao atendimento das necessidades de saúde 
 

Objetivo Específico Nº Meta 
Estratégica 

Período Interface Indicador de resultado 

 
Ampliar o acesso e qualificar o acolhimento na Rede 

Básica de Saúde 

 

3 

 
1-Estruturar a Recepção Técnica Acolhedora e capacitar 

100% dos profissionais envolvidos no acolhimento. 

 

2022-25 

 

 

1 - Percentual de capacitações realizadas entre as 

previstas 

2 - Percentual de profissionais capacitados entre os 
previstos 
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Objetivo geral: Suprir profissionais médicos para as UBS de extrema dificuldade de acesso, longe de grandes vias da malha viária urbana, onde a lotação e fixação de 
médicos é muito difícil, com alta rotatividade 

 

Objetivo Específico Nº Meta 
Estratégica 

Período Interface Indicador de resultado 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Desenvolver política de valorização de médicos da 

Atenção Básica na SEMUS, visando suprir o atual 

deficit 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 

1 – Ampliar adesão de profissionais dos programas 

federais destinados ao provimento de médicos como o 

Programa Mais Médicos (Portaria 1.369/2013), 

contribuindo para completar equipes da ESF 

2- Padronizar o salário base de médicos da ESF entre os 

contratatdos 

3- Concluir os estudos de redefinição de política de 

gratificação de difícil provimento, valorizando critérios de 

difícil acesso e características do território quanto aos 

índices de violência. 

4- Estabelecer termos de cooperação técnica entre a 

SEMUS e instituições de ensino superior para captação de 

médicos com perfil adequado para atuar na Atenção 

Básica 

5- Ampliar o nº de UBS para campo de estágio com relação 

às políticas indutoras federais de mudanças curriculares 

(Lei n° 11.129 de 2005 e Resolução CNS nº 287/1998), 

por meio de negociação junto às instituições de ensino 

superior. 

6- Criar instrumento legal que permita que o médico lotado 

na Atenção Básica possa compor sua carga horária, de 

modo flexível, em estabelecimentos municipais de saúde 
Diversificados 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2022-25 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COSEMS 

SEMUS-

CDA  

CMS 

 
 
 
 
 
 

1 – Percentual de UBS com médicos do Programa Mais 

Médicos entre as UBS selecionadas com estas 

condições 

2- Salário padronizado de médicos da ESF contratados  

3- Política de gratificação de difícil provimento 

redefinida e implantada 

4- Nº de termos de cooperação técnica estabelecidos 

dentre os previstos 

5- Percentual de UBS definidas como campo de estágio 

entre as previstas 

6- Instrumento legal instituído 

 

Objetivo geral: Aprimorar mecanismos de referência e contrarreferência da AB com a Atenção Especializada Ambulatorial e Atenção Hospitalar 

 

Objetivo Específico Nº Meta Estratégica Período Interface Indicador de resultado 

 
 
 

Ampliar a capacidade resolutiva das unidades de 

saúde para qualificar  os  encaminhamentos  às 

unidades especializadas 

 
 
 
 

5 

1 – Assegurar a realização dos procedimentos 

previstos no âmbito da Atenção Básica, por meio 

do provimento de infraestrutura e insumos em 

quantidade suficiente. 

2 - Capacitar novos profissionais quanto aos fluxos 

vigentes 

3 - Instituir fóruns municipal e regionais entre 

profissionais da Atenção Básica e Atenção 

Especializada para avaliar os fluxos e intervir nos 
problemas detectados. 

 
 
 
 

2022-25 

 
 
 
 

 

 

1- Percentual de procedimentos realizados na Atenção 

Básica entre os previstos (variação percentual no 

período) 

2- Percentual de novos profissionais capacitados entre 

os previstos 

3- Balanço qualitativo anual sobre a atuação dos 

fóruns municipal e regionais divulgado e discutido. 



Objetivo geral: Melhorar as condições de Alimentação e Nutrição, contribuindo para a saúde da população 
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integralidade 

 

Objetivo Específico Nº Meta Estratégica Período Interface Indicador de resultado 

  1 - Capacitar 100% dos profissionais de saúde das   
1 – Percentual de profissionais das unidades de 

referência capacitados quanto ao acolhimento 

entre os previstos 

 

 

 

2- Percentual de profissionais capacitados quanto a 

Urgência e Emergência, doenças 

infectocontagiosas e redução de danos entre os 

previstos 

  UBS de referência  quanto ao acolhimento   

 
 

 e inserção destas pessoas em situação de rua 
e alta vulnerabilidade 
 

  

1- Atuar frente aos diferentes problemas e 
necessidades de saúde da população em 
situação de rua, inclusive na busca ativa e 
cuidado aos usuários de crack, álcool e outras 
drogas. 

  2022-25 SEMUS,  

  2- Capacitar 100% dos profissionais do nível médio   

  e superior das equipes em Urgência e   

  Emergência, em doenças infectocontagiosas e   

  ações de redução de danos   

 

Objetivo geral: Elaborar o Plano Operativo Municipal para implantação do Programa de Atendimento Integral aos Adolescentes  

 

Objetivo Específico Nº Meta Estratégica Período Interface Indicador de resultado 

 

 
1- Fortalecer o cuidado integral aos adolescentes; 

2 - Identificar as necessidades de saúde dos 

adolescentes; 

 
 
 

 
7 

1 - Construir projeto de atendimento intersetorial 

específico para os jovens nas Unidades  

2 - Implantar novo fluxo e planos operativos entre 

as equipes dos Núcleos de Atenção Integral à 

Saúde para adolescentes e as UBS de 

referência e demais estabelecimentos de saúde 
especializados  

 
 
 

 
2022-25 

 

 
 

 
 

 
1- Percentual de profissionais capacitados atuando nas 

Unidades; 

2 – Novo fluxo e planos operativos implantados 

 

 

Objetivo Específico Nº Meta Estratégica Período Interface Indicador de resultado 



Objetivo geral: Melhorar as condições de Alimentação e Nutrição, contribuindo para a saúde da população 
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Promover práticas alimentares adequadas e 

saudáveis, desenvolver ações de prevenção e 

cuidado integral dos agravos relacionados à 

alimentação e nutrição e realizar ações de 

vigilância alimentar e nutricional 

 
 
 
 
 
 
 

 
9 

1- Implantar os protocolos para todas as faixas 

etárias quanto a: alimentação saudável em 100% 

das UBS com finalidade de sistematizar a avaliação 

do estado nutricional das pessoas que buscam 

atendimento na rede básica de saúde 

2- Elaborar materiais de Educação Alimentar e 

Nutricional (EAN), para uso em atividades 

individuais e coletivas 

3 - Capacitar os profissionais das UBS quanto a 

importância da alimentação saudável 

4 – Divulgar práticas alimentares adequadas e 

saudáveis no canal (Rádio e TV) 

5 - Promover a Campanha do Consumo Consciente 

de Sal, por meio da disponibilização de folders, 

spots nas Redes Sociais, no canal (Rádio e TV) 

 
 
 
 
 
 
 

 
2022-25 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

1 - Percentual de UBS com protocolos implantados 

entre as UBS existentes 

2- Percentual de profissionais capacitados quanto ao 

tema entre os previstos 

3- Percentual de programas veiculados entre os 

previstos 

Objetivo geral: Monitorar o cumprimento das condicionalidades de saúde das famílias beneficiárias do Programa Bolsa Família (PBF) - Portaria Interministerial nº 2.509/2004, com perfil saúde, 

registrando o acompanhamento no e-SUS e no PBF realizado pela totalidade das UBS, nas duas vigências/ano 

 

Objetivo Específico Nº Meta Estratégica Período Interface Indicador de resultado 

Contribuir para o monitoramento das 

condicionalidades do PBF ligadas à àrea da saúde 

(cumprimento do calendário vacinal de crianças de 

0 a 7 anos e mulheres de 14 a 44 anos grávidas 
realizando o pré natal) 

 

 
10 

Aprimorar a qualidade da informação do registro no 

e-SUS, PBF (pontualidade, completitude e 

consistência), facilitando o cumprimento da meta de 

73% de cobertura das famílias beneficiárias do 
PBF 

 

 
2022-25 

 
ESF, APS, ACS 

 

Percentual de cobertura de acompanhamento das 

condicionalidades de Saúde do PBF 

 



Objetivo geral: Reduzir a prevalência de fumantes e morbimortalidade causada pelo tabagismo 
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Objetivo Específico Nº Meta Estratégica Período Interface Indicador de resultado 

 
 

 
Desenvolver ações de prevenção quanto à 

iniciação ao hábito de fumar, de proteção ao não- 

fumante e tratamento aos fumantes 

 

 
12 

 
Implementar o Programa de Controle do 

Tabagismo (PCT), ampliando em 25% ao ano as 

UBS que ofertam tratamento 

 

 
2022-25 

 

 
ESF, APS, ACS 

1 - Percentual de UBS que implantaram PCT 

2 - Prevalência de fumantes (variação no período)  

3-Percentual de usuários que aderiram ao PCT entre os 
que procuraram tratamento 

 
13 

Criar mídias sobre ambientes livres de tabaco e 

sobre riscos do uso do tabaco para veiculação na 

Rede Saudável em 100% das UBS 

 
2022-25 

 

ESF, APS, ACS 
 

Nº de mídias disponibilizada entre as previstas 

 

Diretriz: Aprimorar a capacidade gestora 

Objetivo geral: Reduzir a prevalência de diabéticos descompensados, por meio do acompanhamento das ações relativas ao Programa de Automonitoramento 

Glicêmico no e-SUS 

 

Objetivo Específico Nº Meta Estratégica Período Interface Indicador de resultado 

 

 
Promover ações educativas para o auto cuidado e 

uso adequado do glicosímetro e insumos para a 

pessoa com Diabetes Mellitus 

 
 

 
14 

1 - Cadastrar e atender 100% das pessoas com 

Diabetes Mellitus insulinodependentes no 

Programa de Automonitoramento Glicêmico por 

meio do e-SUS 

2 - Fornecer aparelho glicosímetro e insumos para 

pessoa com Diabetes Mellitus 

insulinodependentes em quantidade 

suficiente 

 
 

 
2022-25 

 

 
SMS-AT Saúde 

Pessoa com DCNT 

CRS-STS 

 

 
Percentual de pessoas com diabetes mellitus 

insulinodependentes atendidas e acompanhadas nas 

Unidades de Saúde. 

 

Diretriz: Fortalecer a participação popular e o controle social 

Objetivo geral: Promover ações de informação e conhecimento das premissas da Atenção Básica e áreas temáticas que a compõem, junto ao Conseho Municipal de Saúde (CMS), 

visando o fortalecimento da participação social. 

 

Objetivo Específico Nº Meta Estratégica Período Interface Indicador de resultado 

 

Favorecer a integração entre a Atenção Básica e 

CMS para aprimoramento da atuação e 

fortalecimento do SUS 

 
 

15 

1 – Participar das Comissões do CMS, subsidiando 

com informações técnicas referentes as ações 

desenvolvidas pela Atenção Básica 

2 - Criar agenda pactuada e efetivar apresentações 

das ações desenvolvidas pelas diversas áreas 

temáticas que integram a Atenção Básica 

 
 

2022-25 

 

 
ESF 

APS 

CMS  

1- Percentual de oficinas, seminários e encontros 

realizados junto ao CMS entre os previstos; 

2- Avaliação da qualidade da integração da Atenção 

Básica com o CMS, considerando o documento de 

“Fortalecimento da Atenção Básica- diretrizes 
organizativas” 
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Subcategoria temática: Urgência e Emergência 
Diretriz: Ampliar o acesso da população e aperfeiçoar a qualidade das ações e serviços de saúde, visando reduzir as desigualdades regionais e fortalecer a atenção 
integral 
Objetivo geral: Ampliar, fortalecer e acompanhar as ações da Rede de Urgências e Emergências (RUE) 

 

Objetivo Específico Nº Meta Estratégica Período Interface Indicador de resultado 

Avaliar a implantação dos projetos propostos 

pela RUE  

 
24 

Implantar rotina de acompanhamento 

da execução de 100% dos projetos 

elencados e previstos na RUE  

 
2022-25 

SEMUS, CRSAMU 1.Nº de projetos acompanhados entre os 

vigentes  

2.Nº leitos criados entre os previstos 

Acompanhar a capacidade instalada e a 

produção de assistência às urgências das 

unidades que compõem a RUE  

 

25 

Implantar rotinas para análise da 

capacidade instalada (nº de leitos) e a 

produção de assistência às urgências e 

emergências em 100% dos 

estabelecimentos da RUE  

 

2022-25 

 
SEMUS, CRSAMU 

 
Percentual de unidades da RUE com 

acompanhamento da capacidade instalada e da 

produção 

 

Objetivo geral: Assegurar o pronto atendimento médico de urgência e emergência, de forma sistematizada e organizada aos participantes de eventos temporários, 

públicos, privados ou mistos no município  
 

Objetivo Específico Nº Meta Estratégica Período Interface Indicador de resultado 

 
Obter melhor planejamento e maior 

segurança para eventos desta natureza 

 

26 

Elaborar e desenvolver Plano de Atenção 

Médica para situações de Urgência e 

Emergência em Eventos de Massa 

 

2022 

Prestadores 

públicos e 

privados de 

assistência 

médica a eventos 

 
Plano de Atenção Médica para situação de 

Urgência e Emergência em Eventos de Massa 

desenvolvido 

 

Objetivo geral: Qualificar a atual Classificação de Risco para Eventos de Massa, visando qualificar a assistência à saúde no evento 
 

Objetivo Específico Nº Meta Estratégica Período Interface Indicador de resultado 

Atualizar a classificação do Grau de Risco 

em eventos com potencial de ocorrência de 

agravos à saúde, visando dar maior 

objetividade para os critérios avaliados 

(quantitativo de pessoas, características 

do evento e do local, tipo de público, 

entre outras) e estabelecer parâmetros 

técnicos para o planejamento de recursos a 

serem 
empenhados 

 
 
 

27 

 
 

Implantar instrumento atualizado de 

Classificação de Risco para Eventos de Massa, 

em consonância com a legislação vigente 

 
 
 

2022 

 

 
Prestadores 

públicos e 

privados de 

assistência 

médica a 

eventos 

 
 

 
Classificação de Risco para Eventos de 

Massa atualizada e implantada 

 

Objetivo geral: Implantar melhorias organizacionais no SAMU 
 

Objetivo Específico Nº Meta Estratégica Período Interface Indicador de resultado 
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Redefinir diretrizes administrativas para suporte 

efetivo às ações assistenciais 

 
 

 
28 

Adequar o quadro de pessoal para revisar 

os contratos e diretrizes administrativas das 

unidades subordinadas ao SAMU, por meio 

de estabelecimento de metodologia, 

indicadores próprios e acompanhamento 

trimestral do quadro funcional relacionado a 

assistência pré-hospitalar 
Móvel 

 
 

 
2022-25 

 
 

 
Equipe 
técnica/responsáve
l do SAMU 

 
 

 
Monitoramento implantado e em uso 

 

Objetivo geral: Revisar sistematicamente os protocolos de regulação, despacho e definição da necessidade assistencial por "unidade móvel" de atendimento pré hospitalar 

 

Objetivo Específico Nº Meta Estratégica Período Interface Indicador de resultado 

Definir diretrizes operacionais de regulação 29 
Definir e implantar novas diretrizes 
operacionais 
de regulação do SAMU 

2022-25 Equipe 
técnica/responsáve

l do SAMU 

Novas diretrizes operacionais de regulação do 
SAMU implantadas 

 

Objetivo geral: Monitorar a disponibilidade de equipe médica nos estabelecimentos de saúde, sob gestão da SEMUS-CDA 

 

Objetivo Específico Nº Meta Estratégica Período Interface Indicador de resultado 
 

 
Avaliar em tempo oportuno a quantidade 

de médicos necessários, contratados e 

presentes na rede municipal de saúde 

 
 

 
30 

Implantar Sistema Web que disponibiliza 

diariamente, de forma sistematizada, o 

Índice Diário de Médicos (IDM) em 100% das 

unidades das unidades de assistência à 

saúde da PMCA, incluindo Tabela de 

Lotação Profissional - Médico/Médicos 

Contratados/Presença 

Diária/Registro de Atendimento 

 
 

 
2022-25 

 
 

PREFEIURA, T.I, 

SEMUS, RH 

 

 
Percentual de Unidades da Rede Municipal de 

Saúde utilizando o Sistema entre o total de 

unidades desta Rede 
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Categoria Temática: Modalidade de Atenção 
Subcategoria temática: Hospitalar 

Diretriz: Ampliar o acesso da população e aperfeiçoar a qualidade das ações e serviços de saúde, visando reduzir as desigualdades regionais e fortalecer a atenção 

integral 

Objetivo geral: Ampliar os leitos disponíveis para o SUS 

 

Objetivo Específico Nº Meta Estratégica Período Interface Indicador de resultado 

Otimizar o uso dos leitos existentes, organizando a 

assistência domiciliar e possibilitando a internação 

domiciliar 

 
31 

Ampliar a equipe EMAD e vincular aos Hospitais  
 

2022-25 
 
Melhor em Casa 

 
Nº de novas EMAD implantadas entre as previstas 

 

Assegurar oferta adequada de leitos para 

desintoxicação na assistência aos dependentes do 

álcool, crack e outras drogas 

 
 

32 

Implantar leitos de Saúde Mental no Hospital 

privado/conveniado, em conformidade com as 

normas do SUS, que determina a porcentagem 

máxima de leito de saúde mental em hospital 

geral, limitando em até 10% dos leitos 

planejados (máximo 30 

leitos) 

 
 

2022-25 

 

 
SEMUS - AT 

Saúde Mental 

 

 
Nº de Hospitais com leitos de Saúde Mental 

implantados entre os previstos 

Manter ativados todos os leitos nos Hospital 
privado/conveniado 
 

33 
Manter taxa de ativação de leitos hospitalares não 
inferior a 95% 

2022-25 
Controle, Avaliação 
e Auditoria, SEMUS 

Taxa de ocupação hospitalar instalada, 
(Nº de paciente dia/Nº de leito dia x 100) 

 

Objetivo geral: Assegurar o adequado suprimento de materiais e medicamentos 

 

Objetivo Específico Nº Meta Estratégica Período Interface Indicador de resultado 

Aprimorar o controle, armazenamento e 

distribuição de material médico hospitalar e 

medicamentos 

 

34 

Implantar Sistema de Logística de distribuição de 

materiais e medicamentos atendendo a todas as 

unidades da SEMUS, reduzindo em 80% o nº de 

itens de materiais zerados nos estoques das 

unidades 

 

2022-25 

 

CAF, 
ALMOXARIFADO 

 
Percentual de itens de materiais zerados nos estoques 

das unidades 
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Objetivo geral: Manter quadro de pessoal em nº adequado, devidamente qualificado e valorizado 

 

Objetivo Específico Nº Meta Estratégica Período Interface Indicador de resultado 

 

Realizar contratações por concurso público 

 

35 

 
Contratar pessoal por meio de concurso público, 

conforme quadro de vagas previamente definido 

 

2022-25 

Departamento de 

Gestão de 

Recursos Humanos 

 

Percentual de cargos ocupados 

 
Equacionar a dificuldade de provimento de 

médicos 

 
 

36 

Completar o quadro de médicos, por meio de 

entidades parceiras, que contratem profissionais 

com respeito à legislação trabalhista, nos locais e 

nas especialidades não atendidas pelo concurso 

 
 

2022-25 

Departamento de 

Gestão de 

Recursos 

Humanos 

 
Percentual de plantões ocupados em relação ao nº de 

plantões vagos oferecidos 

 

 
Ampliar e valorizar as atividades de ensino nos 

serviços 

 
 

37 

 

Reestruturar o exercício da preceptoria, com 
aumento da remuneração e do nº de cargos, de 
acordo com o nº de Médicos Residentes ou de 
Profissionais de Saúde na Residência 
Multiprofissional, por meio de Projeto de Lei 
enviado ao Legislativo Municipal e negociado 

 
 

2022 

SEMUS, CMS, 
Departamento de 
Gestão de Recursos 
Humanos 

 
 

Publicação em DOC da promulgação da lei 

 
Definir política de gestão do trabalho, visando a 

valorização dos trabalhadores da saúde 

 

38 

Integrar a Mesa de Negociação da SEMUS 

aos Hospitais e instalar mesas locais, 

visando aprimorar o processo de definição de 

gestão do trabalho 

 

2022-25 

 

SEMUS, CMS 

 

Balanço qualitativo anual pela Mesa setorial da AHM 

 

Objetivo geral: Recuperar as instalações físicas das unidades e as condições de operação 

 

Objetivo Específico Nº Meta Estratégica Período Interface Indicador de resultado 

Concretizar as reformas já pactuadas com o MS 

das seguintes Unidades:  
 

 

 
39 

 

Concluir as Reformas do até 30/12/2025 

 

 
2022-25 

 

 
SEMUS 

 

 
Cumprimento do Cronograma 

Viabilizar reformas e ampliações nas seguintes 

Unidades:  
 

 

40 

 
Concluir as reformas e ampliações até 

30/12/2025 

 

2022-25 

 

SEMUS 

 

Cumprimento do cronograma 
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Objetivo Específico Nº Meta Estratégica Período Interface Indicador de resultado 

 
Ampliar a oferta e a qualidade dos serviços de 

diagnóstico por imagem 

 

41 

Ofertar Ressonância Magnética e Tomografia 
Computadorizada a população conceicionense 

 

2022-25 

 

SEMUS, Regulação 

1 - Percentual de exames de RNM realizados entre os 

solicitados 

2 - Percentual de exames de TC realizados entre os 
solicitados 

 

Objetivo geral: Aprimorar os processos gerenciais para melhoria da qualidade do cuidado 

 

Objetivo Específico Nº Meta Estratégica Período Interface Indicador de resultado 

 

Aprimorar a utilização da informação para a gestão 

 

42 

Implantar sistema informatizado (Aplicativo de 

Gestão Hospitalar Universitário/e-SUS - Hospitalar) 

em todos os Hospitais, incluindo módulo do 
prontuário eletrônico do paciente 

2022-25 

 

 

 
Nº de hospital com e-SUS – Hospitalar  implantado 

entre o total de hospitais a serem informatizados 

 
 
 
 
 
 
 
 

Aprimorar a qualidade, efetividade, segurança e 

acolhimento no cuidado oferecido 

 
43 

Implantar as ações normatizadas do Programa 

Nacional de Segurança do Paciente em 
todos as Unidades da SEMUS 

2022-25 

 
Nº de unidades de saúde com todas as ações 

implantadas entre os previstos (Fonte: Relatório do 

Núcleo de Qualidade) 

44 
Implantar em todos as Unidades municipais o 
Programa HUMANIZA-SUS 

2022-25  
Nº de unidades com todas as ações implantadas / Nº 
previstos (Fonte: Relatório do Núcleo de Qualidade) 

 
45 

Implantar Classificação de Risco nas Unidades de 

Atendimento, vinculadas a SEMUS 2022-25 
 

Nº de estabelecimentos de saúde com classificação de 

risco implantada entre os previstos 

 

 
46 

Acelerar a implantação de modelos de qualidade 

hospitalar e de acreditação, conforme convênio 

com hospital vinculado à SEMUS 2022-25 

  

Nº de hospital com todas as ações implantadas entre 

os previstos (Fonte: Relatório do Núcleo de Qualidade) 

 

 
47 

Implantar Núcleos Internos de Regulação e 

Equipes de Gestão de Altas nos hospitais 

vinculados à SEMUS, contribuindo para 

melhorar o aproveitamento dos serviços e 

realizar a interlocução com o território 

2022-25 

  

Adotar os princípios da contratualização hospitalar 

definidos na Política Nacional de Atenção 

Hospitalar 

 

48 

Implantar sistema de avaliação e monitoramento, 

proporcionando maior autonomia de gestão para 

as equipes dirigentes dos hospitais vinculados à 
SEMUS 

2022-25 
 Nº de hospital contratualizado com sistema de 

avaliação e monitoramento implantado entre os 

previstos 
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Objetivo Específico Nº Meta Estratégica Período Interface Indicador de resultado 

Apoiar a estruturação das Redes Regionais de 

Atenção, reforçando a gestão pública e 

promovendo a efetiva descentralização 

 
49 

Consolidar a ação dos interlocutores regionais da 

SEMUS como apoio técnico à definição das 

políticas pela 12ª CRS 

 
2022-25 

 
SEMUS e 12ª CRS 

 
Balanço qualitativo anual em conjunto com a 12ª 
CRS 

 

Diretriz: Fortalecer a participação popular e o controle social 

Objetivo geral: Defender e valorizar o papel e a autonomia das instâncias de controle social 

 

Objetivo Específico Nº Meta Estratégica Período Interface Indicador de resultado 

 

Apoiar a implantação e o funcionamento dos 

Conselhos gestores das unidades 

 

 
50 

Assegurar a efetivação do cronograma de reuniões 

anuais do Conselho Gestor em todas as Unidades, 

com infraestrutura necessária e transparência de 

informações 

 

 
2022-25 

 
1 - Reuniões realizadas com ata enviada entre as 

reuniões previstas 

2 - Relatório anual qualitativo elaborado e divulgado, 

com indicadores previamente selecionados 

 
Qualificar a atuação das ouvidorias 

 
51 

Implementar o Sistema OUVIDOR-SUS em todas as 

unidades de saúde vinculadas à SEMUS, 

criando interface com a Ouvidoria Central da 

Saúde 

 
2022-25 

 
Nº de pontos do sistema instalado entre os previstos 
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Categoria Temática: Áreas do Ciclo de Vida 
Subcategoria temática: Saúde da Criança e Adolescente 

Diretriz: Ampliar o acesso da população e aperfeiçoar a qualidade das ações e serviços de saúde, visando reduzir as desigualdades regionais e fortalecer a atenção 

integral 

Objetivo geral: Desenvolver ações de promoção à saúde integral do adolescente 

 

Objetivo Específico Nº Meta Estratégica Período Interface Indicador de resultado 

 
Desenvolver ações de promoção integral do 

adolescente nas regiões elencadas como 

prioritárias 

 

 
51 

Implantar em 20% das ESF, onde a metodologia 

para o desenvolvimento de habilidades para a vida 

(autocuidado, escolhas, comunicação, 

autoconfiança e criatividade) do adolescente for 
aplicada 

 

 
2022-25 

 
SEMUS-

DST/AIDS, ESF,  

12 CRS 

 

Percentual de ESF com metodologia implantada entre 

as UBS existentes 

 

Objetivo geral: Desenvolver ações integradas para a redução da mortalidade infantil 

 

Objetivo Específico Nº Meta Estratégica Período Interface Indicador de resultado 

 
Reduzir a morbimortalidade infantil no período 

neonatal 

 

52 

 
Instituir Fórum Municipal Perinatal com 

periodicidade trimestral 

 

2022-25 

SEMUS- 

CB/HOSPITAIS/ESF

, CMS 

1 - Proporção de fóruns realizados no período entre os 

previstos 

2 - Balanço qualitativo anual da atuação do Fórum 
Municipal Perinatal discutido e publicizado 

 

Implementar ações do Comitê Municipal e dos 

Comitês Regionais para investigação das mortes 

infantis, segundo os critérios de investigação 

obrigatória 

 

53 

Capacitar os comitês municipais para 

preenchimento da declaração de óbito (2 turmas 

num total de 60 profissionais por ano) 

 

2022-25 

 

12 CRS 

1 - Nº de comitês capacitados entre os comitês 

existentes 

2 - Percentual de profissionais capacitados entre os 

previstos 

 
54 

Investigar 100% dos óbitos priorizados pela Área 

Técnica nas crianças menores de 1 ano, de acordo 
com critérios pactuados . 

 
2022-25 

SEMUS-, 

HOSPITAI

S  

  12 CRS 

Percentual de investigações realizadas entre as 

previstas 

 

Objetivo geral: Integrar e articular permanentemente a educação e a saúde, proporcionando melhoria da qualidade de vida das crianças e adolescentes 

 

Objetivo Específico Nº Meta Estratégica Período Interface Indicador de resultado 

Contribuir para formação integral da comunidade 

escolar, por meio de ações de promoção, 

prevenção e atenção à saúde 

 

55 

Elaborar diretriz técnica para aprimorar a 

interrelação SEMED/SEMUS, no que se refere a 

atenção integral à saúde de crianças e 

adolescentes na  

 

escola 

 

2022-25 

SEMSU-AB, 

DST/AIDS, AT Saúde 

Bucal, SEMED 

 

Diretriz implantada 
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Objetivo geral: Monitorar a triagem neonatal 

 

Objetivo Específico Nº Meta Estratégica Período Interface Indicador de resultado 

 
Monitorar a triagem neonatal nas maternidades 

SUS e ESF da SEMUS 

 

56 

Analisar e monitorar dados de triagem neonatal de 

99% dos nascidos vivos, a partir dos bancos de 

dados enviados pelo laboratório LACEN - PA 

 

2022-25 

 
SEMUS-

HOSPITAI

S  

12 CRS 

 
Percentual de nascidos vivos na rede SUS com coleta 

de triagem neonatal realizada 
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37 

 

 

 

 

Objetivo geral: Promover a saúde do RN prematuro 

 

Objetivo Específico Nº Meta Estratégica Período Interface Indicador de resultado 

Promover o aleitamento materno nas 
maternidades 

57 
Implantar Método Canguru em 100% das 
maternidades SUS 

2022-25 SEMUS, HRCA e 
HSL 

Percentual de maternidades do municipio com Método 
Canguru implantado/Nº de maternidades de alto risco 

 

Objetivo geral: Promover ações de prevenção para crianças e adolescentes para uso e abuso de álcool e outras drogas nas escolas 

 

Objetivo Específico Nº Meta Estratégica Período Interface Indicador de resultado 

Reduzir o nº de adolescentes que experimentam 

drogas e/ou retardar a transição do uso esporádico 

ao consumo regular 

 

58 

Articular e monitorar as ações de implantação das 

oficinas de pais nos territórios do Programa 

"TAMOJUNTO" do MS em parceria com a SEMED 

 

2022-25 

Saúde 

Mental 

SEMED 
SEMUS 

 

Percentual de oficinas implantadas entre as previstas 

 

Objetivo geral: Promover o aleitamento materno 

 

Objetivo Específico Nº Meta Estratégica Período Interface Indicador de resultado 

 

Promover o aleitamento materno nas 

maternidades 

59 
Implantar os Hospitais Amigo da Criança em todas 
as Maternidades da gestão parceira e 
conveniada 

2022-25 SEMUS, HRCA e 
HSL 

Percentual de Hospitais Amigo da Criança em relação 
ao n° de hospitais da gestão parceira e conveniada 

 
60 

Monitorar as ações "Os dez passos para o 

aleitamento materno" dos Hospitais Amigo da 
Criança nas maternidades 

 
2022-25 

 
SEMUS, HRCA e 
HSL 

Percentual de RN em aleitamento materno na 1° hora 

de vida/ n° de nascidos vivos nesses hospitais 

Promover o aleitamento materno na atenção 

básica e nas maternidades 

 
61 

Capacitar 60% dos profissionais da atenção básica 

e das maternidades em manejo do aleitamento 

materno 

 
2022-25 

SEMUS, HRCA 

e HSL 

1 - Proporção de turmas realizadas entre as previstas 

2 - Proporção de profissionais capacitados entre os 

previstos 

 
Monitorar as ações de aleitamento materno no 

município 

 

62 

 
Inserir módulo de gestão da informação para 

monitoramento do aleitamento materno no e-

SUS 

 

2022-25 

SEMUS, ESF  

Módulo implantado 
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Subcategoria temática: Saúde do Homem 
Diretriz: Ampliar o acesso da população e aperfeiçoar a qualidade das ações e serviços de saúde, visando reduzir as desigualdades regionais e fortalecer a atenção integral 

Objetivo geral: Facilitar o acesso da população masculina às ações e aos serviços de assistência integral, mediante a atuação nos aspectos socioculturais, sob a perspectiva de gênero, contribuindo de modo 

efetivo para a redução da morbidade, da mortalidade e a melhoria das  condições de saúde 

 

Objetivo Específico Nº Meta Estratégica Período Interface Indicador de resultado 

 
Organizar a linha de cuidado dos principais agravos 

urológicos não oncológicos 

 

63 

Elaborar e publicar protocolos clínicos para 

subsidiar a organização da linha de cuidado e 

estratificação de risco dos principais agravos 
urológicos não oncológicos selecionados 

 

2022-25 

SEMUS-HOSPITAIS, 

AB-ESF, 12 CRS 

 

Nº de protocolos clínicos publicados entre os previstos 

 

Diretriz: Aprimorar a capacidade gestora 

Objetivo geral: Fomentar, a nível regional, discussões sobre a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde do Homem 

 

Objetivo Específico Nº Meta Estratégica Período Interface Indicador de resultado 

Fortalecer a integração de ações e serviços dos 

diferentes atores da saúde e instâncias de 

SEMUS atuantes na S. Homem 

 

64 

Realizar seminários regionais, com periodicidade 

anual, para apresentar os avanços e desafios na 

organização de ações e serviços dirigidos à 
Atenção Integral à Saúde do Homem 

 

2022-25 

SEMUS-HOSPITAIS, 

AB-ESF, 12 CRS 

 

Nº de Seminários realizados entre os previstos 
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Subcategoria temática: Saúde da Mulher 
Diretriz: Ampliar o acesso da população e aperfeiçoar a qualidade das ações e serviços de saúde, visando reduzir as desigualdades regionais e fortalecer a atenção integral 

Objetivo geral: Ampliar ações para a resolubilidade das patologias benignas 

 

Objetivo Específico Nº Meta Estratégica Período Interface Indicador de resultado 

 
 

 
Reduzir os agravos das patologias ginecológicas 

benignas que acometem as mulheres nas 

diferentes fases do seu ciclo de vida 

 
 
 

 
65 

Elaborar e implantar na rede municipal de saúde 

pública as 10 Linhas de Cuidados para as 

patologias ginecológicas mais prevalentes: 1- 

Doença Inflamatória Pélvica Aguda; 2- 

Incontinência Urinária; 3-Prolapsos Genitais; 4- 

Sangramento Uterino Anormal; 5-Disfunções do 

Climatério; 6-Espessamentos Endometriais; 7- 

Cistos de Ovário na Pós-menopausa; 8-Miomas de 
Útero; 9-Endometriose; 10-Disfunção Sexual 

 
 
 

 
2022-25 

 
 

 
SEMUS-HOSPITAIS, 

AB-ESF, 12 CRS, 

Complexo regulador 

 
 
 

Nº de Linhas de cuidados implantadas entre as 

previstas 

 

Objetivo geral: Ampliar ações para o controle e tratamento do câncer de mama e colo de útero 

 

Objetivo Específico Nº Meta Estratégica Período Interface Indicador de resultado 

 
 
 

Reduzir a mortalidade por câncer de mama, por 

meio da intensificação das ações de rastreamento 

 
 
 

 
66 

Desenvolver estratégias de busca ativa para 

aumentar em: 

a) 0,8% ao ano em 2022-23e 2% ao ano em 2024-

25 o nº de mulheres de 50 a 69 anos que realizam 

rastreamento para câncer de mama 

b) 0,2% ao ano em 2022-23 e 1% ao ano em 2024-

25, o nº de mulheres de 25 a 64 anos que realizam 

rastreamento para câncer de colo de útero, por 
meio do exame de Colpocitologia Oncótica 

 
 
 

 
2022-25 

 

 

SEMUS-HOSPITAIS, 

AB-ESF, 12 CRS 

Complexo 

regulador 

 

1 - Percentual de mulheres da faixa etária de 50 a 69 

anos rastreadas/população feminina de 50 a 69 anos 

(variação percentual no período) 

2 - Percentual de mulheres da faixa etária de 25 a 64 

anos rastreadas/ população feminina de 25 a 64 anos 

(variação percentual no período) 

 

Objetivo geral: Implantar e implementar um novo modelo de atenção integral à saúde da mulher, por meio da estratégia Rede Cegonha 

 

Objetivo Específico Nº Meta Estratégica Período Interface Indicador de resultado 

 
 

 
Assegurar o acolhimento com avaliação e 

 

67 

1. Aumentar em 2% ao ano a captação precoce da 

gestante pela UBS 

2. Aumentar em 2% ao ano as consultas 
preconizadas de Pré-Natal 

 

2022-25 

 
SEMUS-

AB  

12 CRS 

1 - Percentual de gestantes acolhidas até 3 meses de 

gestação/nº total de gestantes 

2 - Percentual de gestantes com 7 ou mais 
consultas/nº total de gestantes 
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classificação de risco e vulnerabilidade. Ampliar o 

acesso e melhorar a qualidade do pré-natal 

 

 
68 

Aumentar 10% o total de parceiros tratados das 

gestantes com sífilis, promovendo a captação do 

parceiro para o pré-natal do homem e realizando 

busca-ativa dos faltosos e dos pertencentes à 
população vulnerável 

 

 
2022-25 

AT Saúde 

DCNT, VISA, 

DST/AIDS, 12 

CRS 

 

Percentual de parceiros tratados para sífilis/nº total de 

gestantes com sífilis no ano 

Estabilizar a taxa de cesarianas nas maternidades 
sob gestão municipal no município 

69 
Orientar a inserção de enfermeiras obstétricas e 
obstetrizes na assistência ao parto 

2022-25 
SEMUS-AB, 
HOSPITAIS 
12 CRS 

Variação Percentual de cesarianas no período 

Melhorar a notificação dos casos de mortalidade 

materna 

 
70 

 
Reduzir em 1% o nº de mortes maternas por ano 

 
2022-25 

SEMUS 
EPIDEMIOLOGIA 
12 CRS 
HOSPITAIS 

Razão de mortalidade materna (variação percentual no 

período) 
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Objetivo geral: Implementar as ações de atenção integral à saúde da mulher na rede de saúde pública do município 

 

Objetivo Específico Nº Meta Estratégica Período Interface Indicador de resultado 

 
 
 
 

Assegurar as ações em direitos reprodutivos e 

sexuais na perspectiva de gênero 

 
 

71 

Implementar ações de EP prevista no Projeto 

"Capacitação de profissionais das UBS em direitos 

reprodutivos e sexuais na perspectiva de gênero", 

a ser desenvolvido em 24 meses para cerca de 

1.500 funcionários 

 
 

2022-25 

 

SEMUS-AB, ESF, 12 
CRS, HOSPITAIS 

1 - Capacitações realizadas de acordo com o 

cronograma previsto no projeto referido e 

2 - Métodos contraceptivos reversíveis utilizados por 

mês monitorados por relatórios 

trimestrais/mulheres em idade fértil em cada território 
avaliado 

 

 
72 

 
Reduzir em 50% o tempo de espera entre a 

confirmação da opção e a realização de 

vasectomia e laqueadura 

 

 
2022-25 

SEMUS-

Complexo 

regulador, AB, 

HOSPITAIS, 12 

CRS 

 
Percentual de mulheres e homens que realizaram os 

procedimentos no prazo de um três 

meses/total de indicações (variação percentual 

no período) 



Categoria Temática: Áreas - Ciclo 
de Vida 
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Subcategoria temática: Saúde da Pessoa Idosa 
Diretriz: Ampliar o acesso da população e aperfeiçoar a qualidade das ações e serviços de saúde, visando reduzir as desigualdades regionais e fortalecer a atenção integral 

Objetivo geral: Implantar a Rede de Atenção à Saúde da Pessoa Idosa 

 

Objetivo Específico Nº Meta Estratégica Período Interface Indicador de resultado 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ampliar a rede de equipamentos e programas para a 

população idosa 

 
73 

Implantar equipes do Programa 
Acompanhante de Idosos - PAI em todas as 
UBS 

 
2022-25 

SEMUS-AB, 

12 CRS 
ESF 

Percentual de equipes de PAI implantadas entre as UBS 

integrais inauguradas 

 
 
 
 
 
 

74 

1 - Orientar processo de referência de 1(uma) nova 

Unidades de Referência da Saúde da Pessoa Idosa (URSI), 

a partir de elaboração de tipologia, definição de projeto 

conceitual, discussão e orientação de fluxos e protocolos 

de atendimento, distribuição de horas de trabalho por 

tipo de atividade e de cada profissional 

2 - Orientar processo derevitalização/reforma de 

1(uma) das   atuais para URSI, sejam as que 

permanecem no mesmo local ou aquelas que 

necessitarem de outro espaço  a  ser alugado, de 

modo que se adequem às características 

previamente estabelecidas, com a 
tipologia elaborada pela SEMUS 

 
 
 
 
 
 

2022-25 

 
 
 
 

SEMUS, MS,  

12 CRS  

CMS 

 
 
 
 

1 - Nº de processo de referência de URSI  implantadas entre as 

planejadas  

2 - Percentual de URSI revitalizadas e reformadas entre as 

existentes 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fortalecer o papel ordenador da Atenção Básica no 

cuidado à pessoa idosa 

75 Elaborar e divulgar o Documento Norteador das URSI 2022-25 
SEMUS 
12 CRS 

Documento norteador elaborado e divulgado 

 
76 

Organizar 4 (quatro) Encontros Regionais para discutir o 

tema da Violência contra a Pessoa Idosa, utilizando como 
fonte de informação as notificações do SINAN 

 
2022-25 

SEMUS-AB, 

HOSPITAIS, VISA 
12 CRS 

 
Nº de encontros realizados entre os previstos 

 

77 

Organizar uma Semana anual de Prevenção de Quedas 

com ações em todas os serviços que atendem idosos em 

cada setor, ampliando a ação para as áreas públicas 

(onde houver) 

 

2022-25 

 

SEMUS-AB, 

HOSPITAIS, VISA 

12 CRS 

 

Nº de Semana de Prevenção de Quedas realizadas no 

quadriênio entre as previstas 

 
78 

Construir e implantar fluxos de atendimento na Rede de 

Atenção à Saúde da Pessoa Idosa – RASPI 

 
2022-25 

SEMUS-AB, 

HOSPITAIS, VISA 
12 CRS CSMRCA, CRS-
STS 

Percentual de fluxos construídos e implantados entre os 

previstos 

 

 
79 

 

Implantar no e-SUS a caderneta de saúde da pessoa 

idosa e os instrumentos de avaliação de capacidade 

funcional e atributos específicos da RASPI 

 

 
2022-25 

SEMUS-AB, 

HOSPITAIS, VISA 

12 CRS 

 

 
Sistemas de Informação da RASPI implantados no e-SUS 

Promover a transdiciplinaridade buscando ações 

tranversais com as demais áreas 

 
80 

Capacitar 52 multiplicadores, sendo 1 (um) médico e 1 

(um) dentista de cada ESF, sobre prescrição 
medicamentosa para idosos, visando reduzir iatrogenia 

 
2022-25 

 
SAÚDE BUCAL 

ESF 

Proporção de profissionais capacitados entre os previstos no 

quadriênio 



Categoria Temática: Áreas - Ciclo 
de Vida 

38 

 

 

12 CRS 
CAF 

 

 

 

PLANO MUNICIPAL DE SAÚDE – 2014 – 2017 – MÓDULO I – ÁREAS - CICLO DE VIDA – SAÚDE DA PESSOA IDOSA 



Categoria Temática: Área 
Temática 

PLANO MUNICIPAL DE SAÚDE – 2022– 2025 – MÓDULO I – ÁREAS TEMÁTICAS – CULTURA DA PAZ, SAÚDE E CIDADANIA 
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Subcategoria temática: Cultura de Paz, Saúde e Cidadania 
Diretriz: Ampliar o acesso da população e aperfeiçoar a qualidade das ações e serviços de saúde, visando reduzir as desigualdades regionais e fortalecer a atenção integral 

Objetivo geral: Favorecer a organização da Rede de Cuidados às pessoas em situação de violência 

 

Objetivo Específico Nº Meta Estratégica Período Interface Indicador de resultado 

 
 
 

 
1 - Fortalecer e qualificar a atuação os Núcleos de 

Prevenção de Violência (NPV) dos 

estabelecimentos de saúde 

2 - Efetivar os fluxos de encaminhamento entre os 

estabelecimentos de saúde envolvidos com 

cuidado e apoio aos usuários 

3 - Viabilizar a efetivação dos planos operacionais 

relativos ao atendimento das pessoas em situação 

de violência de cada estabelecimento de saúde 

4 - Qualificar os profissionais de saúde para 

desenvolver na rotina dos serviços Projetos 

Terapêuticos Singulares (PTS), objetivando o 

cuidado integral às pessoas em situação de 

violência e manejo de grupos de promoção e 

prevenção à violência 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

81 

1 - Institucionalizar os NPV, por meio de portaria. 

2 - Capacitar, anualmente, gestores e equipe 

técnica dos diversos níveis de atenção para que os 

planos operacionais relativos ao atendimento das 

pessoas em situação de violência se efetivem nos 

estabelecimentos de saúde (1 turma por STS) 

3 – Elaborar material de divulgação, difusão e 

comunicação sobre a Política Municipal de 

Atenção Integral às Pessoas em Situação de 

Violência, utilizando diagnóstico prévio sobre 

deficiências e potencialidades dos territórios 

4 - Realizar, anualmente, Seminário sobre Política 

Municipal de Atenção Integral às Pessoas em 

Situação de Violência, incluindo divulgação das 

experiências exitosas regionais 

5 - Implantar Painel de Monitoramento da Política 

Municipal de Atenção Integral às Pessoas em 

Situação de Violência, a partir de indicadores pré- 

selecionados 

6 - Implantar Linha de cuidado às pessoas em 

situação de violência, tendo como referência o 

documento norteador da atenção integral às 
pessoas em situação de violência no município 
revisado 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2022-25 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SEMUS-AB, 

EPIDEMIOLOGIA

, VISA, 

12 CRS 

 
 
 
 
 
 

1 - Portaria de instituicionalização dos NPV publicada 

2 - Percentual de capacitações realizadas entre as 

previstas e percentual de gestores e profissionais 

capacitados entre os previstos 

3 - Materias de divulgação, difusão e comunicação 

elaborados e disponibilizados 

4 - Nº de seminários realizados entre os previstos 

5 - Painel de Monitoramento da Política Municipal de 

Atenção Integral às Pessoas em Situação de Violência 

implantado 

6 - Linha de cuidado às pessoas em situação de 

violência implantada 
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Diretriz: Aprimorar a capacidade gestora 

Objetivo geral: Contribuir para a consolidação do SINAN 

 

Objetivo Específico Nº Meta Estratégica Período Interface Indicador de resultado 
 

1 - Assegurar o preenchimento e a qualidade da 

informação da ficha de notificação e diminuir o nº 

de subnotificações de violência 2 - Utilizar a 

informação para aprimorar as estratégias e ações 

da política municipal 

3 - Ampliar a segurança do profissional para 

notificação de violência 

 
 
 
 

82 

1 - Realizar 1 (uma) oficina, anualmente, em parceria 

com a VISA para sensibilizar os profissionais sobre a 

importância da notificação e aprimorar a qualidade 

de informação captada pelo SINAN; 

2 - Acompanhar em 100% o nº de notificações 

realizadas no SINAN com análises realizadas a cada 

6 meses e encaminhar para o 12 CRS 

3 - Definir e implantar em conjunto com a VISA, as 
estratégias para ampliar a segurança do profissional 

 
 
 
 

2022-25 

 
 

 
SEMUS-AB 

VISA  

12CRS 

1 - Percentual de Oficinas realizadas em parceria com 

a VISA para sensibilizar os profissionais sobre a 

importância da notificação entre as previstas; 

2 - Nº de notificações efetuadas, analisadas com 

relação à qualidade da informação, desagregando 

para o 12 CRS 

3 - Estratégias definidas e implantadas para ampliar a 

segurança do profissional. 

 

Objetivo geral: Fortalecer as atividades intersetoriais, intersecretariais e intergovernamentais relativas a Rede de Atenção às Pessoas em Situação de Violência 

 

Objetivo Específico Nº Meta Estratégica Período Interface Indicador de resultado 

1 - Participar ativamente em Fóruns e Comitês 

Intersetoriais para fortalecer a rede de atenção às 

pessoas em situação de violência 

2 - Desenvolver projetos em parceria com outras 

Secretarias de Governo, organizações sociais e 

Conselhos Tutelares, para fortalecer a Rede de 

Apoio nos territórios 

 
 
 

83 

1 - Estimular a realização e participação dos 

interlocutores nos fóruns intersetoriais, 

intersecretariais e intergovernamentais com o 

12 CRS. 

2 - Estimular os interlocutores a realizar e a 

participar projetos em parceria com outras 

Secretarias de Governo, organizações sociais e 
Conselhos Tutelares 

 
 
 

2022-25 

 
12 CRS, Secretarias 

Municipais e 

Estaduais, MP, 

Conselhos 

Tutelares, VISA e 

ONG 

 
1 - Balanço qualitativo semestral da participação da 

SEMUS nos Fóruns intersetoriais e 

intersecretariais divulgado e discultido 

2 - Nº de projetos desenvolvidos em parceria com 

outras Secretarias de Governo, organizações sociais e 

Conselhos Tutelares 
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Categoria Temática: Área Temática 
Subcategoria temática: Saúde Bucal 

Diretriz: Ampliar o acesso da população e aperfeiçoar a qualidade das ações e serviços de saúde, visando reduzir as desigualdades regionais e fortalecer a atenção integral 

Objetivo geral: Ampliar o acesso da população e aperfeiçoar a qualidade das ações e serviços de saúde bucal 

 

Objetivo Específico Nº Meta Estratégica Período Interface Indicador de resultado 

 
Criar multiplicadores e reoganizar ações coletivas 

 
84 

Realizar oficina centralizada para criar 

multiplicadores e realizar 6 (seis) oficinas 

municipais para reorganização das ações 

coletivas 

 
2022 - 25 

 
SEMUS-SAÙDE 
BUCAL, AB 

Percentual de profissionais participantes das oficinas: 

(CD, ASB, TSB) entre total de profissionais de saúde 
bucal (CD,ASB, TSB) 

Realizar atividade de aprimoramento profissional 

duas vezes ao ano 

 
85 

Realizar curso de atualização/aprimoramento, com 

periodicidade semestral, para 100% dos 
profissionais de saúde bucal (CD, ASB e TSB) 

2022 - 25  
SEMUS-SAÙDE 
BUCAL, AB 

Percentual de profissionais capacitados: (CD, ASB, TSB) 

entre o total de profissionais de saúde bucal (CD,ASB, 
TSB) 

Realizar ações coletivas em saúde bucal em 
espaços sociais (escolares) 

86 
Incrementar em 2% o nº de cadastrados em Ações 
Coletivas 

2022 - 25 SEMUS-SAÙDE 
BUCAL, AB 

PSE 

Variação percentual do nº de crianças cadastradas 
para procedimentos coletivos no período (2022-25) 

 
Realizar triagens de risco para câncer bucal 

durante a campanha de vacinação contra gripe 

 

87 

Realizar triagens de risco para câncer bucal, em 

pelo menos 30% dos vacinados com 60 anos e 

mais, durante a campanha de vacinação contra 
gripe 

2022 - 25 
 

SEMUS-SAÙDE 
BUCAL, AB 

Proporção de casos triados para câncer bucal entre os 

que participaram da Campanha de vacinação contra a 

gripe 

Produzir/atualizar e implantar protocolos clínicos 

de boas práticas (biossegurança) e em 

especialidades odontológicas 

 

88 

Implantar os protocolos clínicos de Biossegurança, 

Ortodontia/Ortopedia Funcional dos Maxilares, 

Endodontia, Implantes e Atendimentos de Pessoas 
com Deficiência, por meio de oficinas 
municipais 

2022 - 25 
 

SEMUS-SAÙDE 
BUCAL, AB 

 
Percentual de protocolos implantados entre os 

previstos 

Firmar cooperação técnica com instituições de 

ensino superior para capacitação e aprimoramento 

de profissionais da rede de serviços de saúde bucal 

e para integrar ensino e serviços 

 

 
89 

Firmar termo de cooperação técnica com a 

Faculdade de Odontologia da região para 

atendimento odontológico integral de pacientes 

oncológicos (pré, pós e trans tratamento do câncer 

bucal) 

2022 - 25  

SEMUS-SAÙDE 

BUCAL, AB, AT 

DCNT 

 
1 - Termo de cooperação firmado 

2 - Percentual de pacientes oncológicos atendidos 

entre os encaminhados 

Realizar curso capacitação e aperfeiçoamento em 

gestão para cirurgiões dentistas (CD) da SEMUS e 

em parceria com o 12 CRS 

 

90 

Realizar ao menos um curso anual com carga 

horária de pelo menos 20h para capacitação e 

aperfeiçoamento em gestão para CD da SEMUS 
em parceria com o 12 CRS 

2022 - 25 
 

SEMUS-SAÙDE 
BUCAL, AB 

12 CRS 

 
Percentual de CD na gestão capacitados entre o total 

de CD na gestão 

Realizar curso introdutório à Saúde Bucal no SUS 

no município para CD, ASB e TSB que 

ingressarem nos serviços da SEMUS-CDA 

 
91 

Realizar curso introdutório à Saúde Bucal no SUS 

no município para 100% dos  CD, ASB e TSB que 

ingressarem nos serviços da SEMUS-CDA 

2022 - 25 
SEMUS-SAÙDE 
BUCAL, AB 

12 CRS 

Percentual de CD, ASB e TSB ingressantes participantes 

do curso introdutório entre os previstos 

Ampliar a capacidade de produção de próteses nos 

serviços já existentes 

 
92 

Ampliar a disponibilização de próteses  

ano, por meio da otimização do CEO com 

Especialidade em prótese já existentes 

2022 - 25  
SEMUS-SAÙDE 
BUCAL 
CEO 

Percentual de próteses disponibilizadas entre as 

previstas no período 
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Realizar manutenção preventiva e corretiva dos 

Consultórios Odontológicos nas UBS e CEO (Gestão 

Direta SEMUS) em todas do município 

 
93 

Contratar 1 (uma) empresa para manutenção de 

consultórios nas UBS e CEO (Administração direta 

SEMUS) no município 

2022 - 25  
SEMUS 

Nº de Dias Parados/Consultório/Ano (variação no 

perido) 
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Objetivo geral: Implantar novas Diretrizes para os Serviços de Saúde Bucal 

 

Objetivo Específico Nº Meta Estratégica Período Interface Indicador de resultado 

 
Aprimorar a atuação dos serviços de saúde bucal 

 
94 

Produzir e divulgar novo Documento de Diretrizes 

de Saúde Bucal na SEMUS, por meio de 

processo participativo com o  1   2    CRS 

 
2022 

 
SEMUS-AB,  

  12 CRS 

 
Novas Diretrizes implantadas 

 
Articular a ATSB e 12 CRS com Educação 

Permanente para estruturar a qualificação 

para Equipes de Saúde Bucal 

 

95 

Estruturar Programa de Educação Permanente 

para CD/ASB/TSB, com formulação e 

desenvolvimento de agenda integrada de 
capacitações 

 

2022-25 

 
SEMUS – AB 

12 CRS 

 
Percentual de CD/ASB/TSB capacitados entre o total 

de CD/ASB/TSB da rede 

Articular a ATSB e 12 CRS com a T.I para 

reestruturar o Sistema de Informações em Saúde 

Bucal, com novos indicadores de monitoramento e 
avaliação dos serviços 

 

96 

Implantar Painel de Monitoramento e Avaliação da 

Atuação da Saúde Bucal na SEMUS, atualizando 

os indicadores do atual Sistema de Informações 

em Saúde Bucal no e-SUS 

 

2022-25 

 
SEMUS – AB 

12 CRS 

T.I 

 
Painel de Monitoramento e Avaliação da Saúde Bucal 

implantado e em uso 

 

Diretriz: Aprimorar a capacidade gestora 

Objetivo geral: Aprimorar a atuação da Área Técnica de Saúde Bucal, à luz da logica da produção do cuidado integral 

 

Objetivo Específico Nº Meta Estratégica Períod
o 

Interface Indicador de resultado 

Reorganizar a Área Técnica de Saúde Bucal (ATSB) 

para dotá-la de capacidade técnica e política para 

reorganizar os serviços existentes e estruturar 

novos serviços 

 

 
97 

Reestruturar o trabalho da ATSB, com 

profissionais com formação técnica e 

compromisso para apoiar o processo de 

reorganização da Área na SEMUS  

 

 
2022-25 

 
SEMUS – AB 

SAÚDE BUCAL 

 

Área reestruturada e processo de trabalho 

reorganizado 



Categoria Temática: Área 
Temática 

PLANO PLURIANUAL DE SAÚDE – 2022– 2025 – MÓDULO I – ÁREAS TEMÁTICAS – SAÚDE MENTAL 
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Subcategoria temática: Saúde do Escolar 
Diretriz: Ampliar o acesso da população e aperfeiçoar a qualidade das ações e serviços de saúde, visando reduzir as desigualdades regionais e fortalecer a atenção integral 

Objetivo geral: Propiciar a sustentabilidade das ações do PSE, segundo Portaria Interministerial nº 1.413/2013, a partir da conformação de redes de corresponsabilidade 

 

Objetivo Específico Nº Meta Estratégica Período Interface Indicador de resultado 

 
 
 

Articular intersetorialmeste as redes públicas de 

saúde e de educação e das demais redes sociais 

para o desenvolvimento das ações do Programa 

Saúde na Escola (PSE), com oferta de serviços num 

mesmo território 

 
 
 
 
 
 

98 

Realizar em 100% das crianças de creches, Pré- 

Escola e adolescentes do Ensino Fundamental e 

Ensino Médio, vinculadas ao PSE as seguintes 

ações: 

a) Avaliação Antropométrica, b) Promoção e 

Avaliação da Saúde Bucal, c) Verificação da 

Situação Vacinal, d) Vigilância e Prevenção das 

Violências e Acidentes, e)  Ações de Segurança 

Alimentar e Alimentação Saudável e 

f) Promoção das Ações de Cultura de Paz e 
Cidadania 

 
 
 
 
 
 

2022-25 

 
 
 

 
SEMUS-PSE, 12 

CRS 

SEMED,  

 
 
 

 
Percentual de crianças nas creches, Pré-Escola e 

adolescentes do Ensino Fndamental e ensino Médio, 

avaliadas quanto ao componente saúde previstos no 

PSE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Categoria Temática: Área 
Temática 
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Subcategoria temática: Saúde Mental 
Diretriz: Ampliar o acesso da população e aperfeiçoar a qualidade das ações e serviços de saúde, visando reduzir as desigualdades regionais e fortalecer a atenção integral 

Objetivo geral: Alinhar conceitualmente as diretrizes técnicas da Política Municipal de Saúde Mental 

 

Objetivo Específico Nº Meta Estratégica Período Interface Indicador de resultado 

Atingir a Rede de Atenção da Infância e 

Adolescência, Atenção à crise e adulto, Atenção à 
saúde mental, álcool e outras drogas 

 
99 

Promover mecanismos de formação permanente 

aos profissionais de saúde mental, formulando e 
desenvolvendo dois cursos por ano 

 
2022-25 

SEMUS-EP 

12 CRS 

Percentual de cursos realizados pela Educação 

Permanente por ano entre os cursos previstos 

 

Objetivo geral: Implantar a Rede de Atenção à Saúde Psicossocial (RAPS) e fortalecer as ações de saúde mental 

 

Objetivo Específico Nº Meta Estratégica Período Interface Indicador de resultado 

Fortalecer a Política Municipal de Saúde Mental de 
redução de danos 

100 
Reclassificar os serviços ofertados no CAPS I 

2022-25 
CAPS 
ESF 

Nº de CAPS Adulto reclassificados os serviços 
ofertados para entre os 
previstos 

 

Objetivo geral: Implantar a Rede Psicossocial e fortalecer as ações de saúde mental 

 

Objetivo Específico Nº Meta Estratégica Período Interface Indicador de resultado 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Atingir a Rede de Atenção da Infância e 

Adolescência, Atenção à crise e adulto, Atenção à 

saúde mental, álcool e outras drogas 

 
 
 
 
 
 

101 

Manter a unidade de saúde mental: 

CAPS I 

 
 
 
 
 
 

2022-25 

 
 
 
 
 
 

SEMUS 

 
 
 
 
 
 

Percentual de unidade mantida entre as previstas 

 
102 

Promover e assegurar as ações de redução de 

danos nos territórios, incentivando a realização de 

duas feiras solidárias por ano 

 
2022-25 

12 CRS, CAPS I 

Secretarias afins 
Percentual de feiras de economia solidária realizadas 

entre as previstas no período 

 
103 

Incentivar a desinstitucionalização e inclusão social 

em saúde mental de 150 pessoas, incluindo-as no 
Programa de Volta para Casa 

 
2022-25 

SEMUS-AB, Rede 

Hospitalar, CAPS  

Percentual de pessoas desinstitucionalizadas entre as 

previstas 
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Diretriz: Aprimorar a capacidade gestora 

Objetivo geral: Alinhar conceitualmente as diretrizes técnicas da Política Municipal de Saúde Mental 

 

Objetivo Específico Nº Meta Estratégica Período Interface Indicador de resultado 

 
Assegurar o respeito da implementação das 

diretrizes da RAPS nos territórios 

 

104 

 
Promover um fórum e uma roda de conversa por 

ano com os profissionais de saúde mental 

 

2022-25 

 

SEMUS 

1 - Nº de Fóruns e de rodas de conversa realizados no 

período entre os previstos 

2 - Balanço qualitativo da atuação dos fóruns e rodas 
de conversa divulgado e discutido 

 

Diretriz: Fortalecer a participação popular e o controle social 

Objetivo geral: Possibilitar a participação popular nas Unidades de Saúde Mental no acompanhamento das ações 

 

Objetivo Específico Nº Meta Estratégica Período Interface Indicador de resultado 

 
 
 

Participar das ações do Controle Social 

 

 
105 

Participar de reuniões da Comissão de Saúde 

Mental do CMS, Fóruns de Saúde Mental e 

Movimentos de Saúde Mental, com vistas a 

promover o diálogo e pactuação das ações de 
saúde mental 

 

 
2022-25 

 
12CRS 

CAPS, Movimentos 

sociais e 

Secretarias afins 

 

Balanço qualitativo da participação da ATSM - em 

Fóruns de interesse publicado e discutido anualmente 

 
106 

Promover a criação do blog com informações do 
Programa “De Braços Abertos” e demais ações da 
RAPS 

 
2022-25 

SEMUS-SECOM e 

Equipe do "De 

Braços Abertos" 

 
Blog criado e ativo 
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Subcategoria temática: Saúde Ocular 
Diretriz: Ampliar o acesso da população e aperfeiçoar a qualidade das ações e serviços de saúde, visando reduzir as desigualdades regionais e fortalecer a atenção integral 

Objetivo geral: Implementar a Política Municipal em Saúde Ocular no MSP para promover o atendimento integral em oftalmologia aos usuários do SUS. 

 

Objetivo Específico Nº Meta Estratégica Período Interface Indicador de resultado 
  1 – Implementar uma rede de serviços quanto ao  SEMUS 1 – Linha de Cuidado em Saúde Ocular implementada 
  manejo das doenças oftalmológicas;  Complexo  

Regultório 
2 – Percentual de ações em saúde ocular 

  2 – Desenvolver as seguintes ações no território: a)   desenvolvidas em relação ao total de ações previstas 

1 - Adequar a Linha de Cuidado em Saúde Ocular 

no município, segundo a Política Nacional de 

Atenção em Oftalmologia (Portaria Nº 

957/2008). 

2 – Realizar as ações em saúde ocular na Atenção 

Básica quanto à promoção, prevenção e 

acompanhamento em  oftalmologia 

 
 

 
107 

ações educativas; b) teste de acuidade visual; 

c)consultas oftalmológicas; d) ações preventivas e 

de investigação diagnóstica relacionadas às 

comorbidades (hipertensão e diabetes); 

e) acompanhamento dos usuários contra- 

referenciados pelas Unidades de Atenção 

Especializada em Oftalmologia; 

 
 

 
2022-25 

 3 – Percentual de diabéticos com mapeamento de 

retina realizado anualmente entre os previstos 

4 – Percentual de unidades com RH, infraestrutura e 

insumos destinados à saúde ocular entre os previstos 

  3 – Propiciar RH, infraestrutura e insumos para as    

  ações previstas na Linha de Cuidado em Saúde    

  Ocular.    

 

Objetivo geral: Acompanhar os resultados do programa de prevenção da cequeira pela retinopatia da prematuridade implantados nos hospitais municipais 

 

Objetivo Específico Nº Meta Estratégica Período Interface Indicador de resultado 

 

Prevenir a cegueira pela retinopatia da 

prematuridade. 

 

 
108 

Realizar exame oftalmológico inicial entre a 4ª e 6ª 

semana de vida, em 100% dos recém-nascidos 

(RN) com peso menor de 1500 g ou idade 

gestacional menor a 32 semanas, identificados nos 
hospitais municipais (TESTE DO OLHINHO) 

 

 
2022-25 

 
SEMUS-AB, 
Rede 

Cegonha 

Nº de RN com peso menor que 1.500g e/ou com 

menos de 32 semanas de gestação examinados para 

retinopatia / Nº total de RN com peso menor que 

1.500g e/ou com menos de 32 semanas de gestação 

 

Objetivo geral: Prevenir, recuperar a saúde ocular dos alunos matriculados no 1º ano do ensino fundamental da rede pública de educação 

 

Objetivo Específico Nº Meta Estratégica Período Interface Indicador de resultado 

 
Realizar gestão do cuidado em saúde ocular para 

os alunos matriculados no 1º ano do Ensino 

Fundamental da Rede Pública de Educação 

 

 
109 

1 - Realizar Teste de Acuidade Visual (TAV) nos alunos de 

1º ano do Ensino Fundamental (EF) das escolas públicas; 

2 - Propiciar consulta oftalmológica para os alunos com 

necessidade identificada no TAV 

3 - Propiciar a entrega de óculos para os alunos com 
necessidade identificada. 

 
 

2022-25 

 
 

SEMUS 

SEMED 

1 - Percentual de alunos do 1º ano do EF de escolas públicas 

que realizam triagem da acuidade visual  

2 - Percentual de alunos encaminhados para consulta 

oftalmológica (Fonte: Central de Regulação) 

3 - Percentual de alunos que receberam óculos em relação 
aos alunos com prescrição (Fonte: Setor de Compras) 
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Subcategoria temática: Saúde da Pessoa com Deficiência 
Diretriz: Ampliar o acesso da população e aperfeiçoar a qualidade das ações e serviços de saúde, visando reduzir as desigualdades regionais e fortalecer a atenção integral 

Objetivo geral: Ampliar o acesso e qualificar os serviços de reabilitação 

 

Objetivo Específico Nº Meta Estratégica Período Interface Indicador de resultado 

 
 
 

 
Implementar Serviços de Reabilitação existentes 

 
110 

Ampliar o acesso, por meio de implantação de um 

Plano de reformas de Serviços Especializados de 

Reabilitação 

 
2022-25 

SEMUS 
 

Nº de serviços de reabilitação reformados  

 
Implantar Política de Educação Permanente para a 

Atenção à Pessoa com Deficiência 

 

111 

Estruturar e viabilizar cronograma anual de 

capacitação para a atenção à pessoa com 

deficiência com no mínimo 3 (três) 
capacitações/ano 

 

2022-25 

 
E.P  

12 

CRS 

1 - Percentual do cronograma cumprido no período 

2 - Percentual de turmas realizadas entre as previstas 

3 - Percentual de profissionais capacitados entre os 

previstos 

Ampliar e aprimorar o fornecimento de OPM 

(órteses, próteses e meios auxiliares de 

locomoção) no municipio 

 
112 

Ampliar o fornecimento de OPM em 20% durante 

os 4 anos 

 
2022-25 

SEMUS-Gerência de 

Controle e 12 CRS 

Percentual de OPM fornecido ao ano em relação ao 

ano anterior (variação no período) 

 
Implantar estratégias que contribuam para a 

articulação dos serviços em Rede 

 

113 

Estabelecer em 70% dos Fóruns da Rede de 

Cuidados à Pessoa com Deficiência, integrando os 

diversos serviços/redes de saúde e de outros 
setores do território 

 

2022-25 

SEMUS 

12 CRS 

 
Percentual de Fóruns da Rede de Cuidados à 

Pessoa com Deficiência /30 x 100 
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Subcategoria temática: Saúde da Pessoa com Doenças Crônicas Não Transmissíveis 
Diretriz: Ampliar o acesso da população e aperfeiçoar a qualidade das ações e serviços de saúde, visando reduzir as desigualdades regionais e fortalecer a atenção integral 

Objetivo geral: Reduzir a morbidade, incapacidade e mortalidade causadas pelas DCNT, por meio de um conjunto de ações preventivas e promocionais de saúde, associadas à detecção precoce e tratamento 

oportuno, e ao reordenamento dos serviços de saúde a partir da Atenção Básica e da participação social 

 

Objetivo Específico Nº Meta Estratégica Período Interface Indicador de resultado 

Implantar as ações da Política Nacional de 

Prevenção e Controle do Câncer na Rede de 

Atenção à Saúde das Pessoas com Doenças 

Crônicas no município, visando requalificar o 

acesso da população aos recursos de 

tratamento do câncer 

 
 

114 

 
Elaborar Norma Técnica, visando a implantação 

das Linhas de Cuidado para os cinco tipos de 

câncer mais frequentes no município (mama, 

próstata, colorretal, colo do útero e pulmão). 

 
 

2022-25 

 

SEMUS 

TFD 

12 CRS 

 
 

Norma técnica elaborada e divulgada 

Abordar os quatros principais grupos de DCNT 

(cardiovasculares, respiratórias, oncológicas e 

diabetes melito) e os fatores de riscos modificáveis 

e comuns para DCNT (tabagismo, álcool, 

inatividade física, alimentação não saudável, 
obesidade) 

 
 

115 

Criar e publicar normas técnicas para o 

rastreamento organizado, na Atenção Básica, em 

pessoas de 18 anos ou mais, para hipertensão 

arterial, diabetes melito, dislipidemia, obesidade, 

uso do álcool e do tabaco, neoplasia de mama e 
colo de útero, segundo as orientações do MS 

 
 

2022-25 

 

 
SEMUS-AB 

12 CRS 

ESF 

 

 
Manual de Rastreamento de Adultos na Atenção 

Básica elaborado e disponibilizado. 

 

Objetivo geral: Instituir Diretrizes para Atenção Integral às Pessoas com Doenças Raras* no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS) no município, em consonância com a Portaria 199, de 30 de janeiro de 

2014 do Gabinete do Ministro da Saúde. 

*Doença rara - aquela que afeta até 65 pessoas em cada 100.000 indivíduos, ou seja, 1,3 pessoas para cada 2.000 indivíduos. 

 

Objetivo Específico Nº Meta Estratégica Períod
o 

Interfac
e 

Indicador de resultado 

Reduzir a mortalidade, contribuir para a redução 

da morbimortalidade e das manifestações 

secundárias e a melhoria da qualidade de vida das 

pessoas, por meio de ações de promoção, 

prevenção, detecção precoce, tratamento 

oportuno redução de incapacidade e cuidados 

paliativos, por meio do desenvolvimento de ações 

transversais às redes temáticas prioritárias do SUS, 

em especial à Rede de Atenção às Pessoas com 

Doenças Crônicas, Rede de Atenção à Pessoa com 

Deficiência, Rede de Urgência e Emergência, Rede 
de Atenção Psicossocial e Rede Cegonha. 

 
 
 
 
 
 

116 

 
 
 

 
Estabelecer as diretrizes de cuidado às pessoas 

com doenças raras* em todos os níveis de atenção 

do SUS compreendendo as de origem genética e 

não genética 

 
 
 
 
 
 

2016 

 
 
 

 
SEMUS-AB, SAÚDE 

BUSCAL, 12 CRS, AT 

Saúde Mental, 

HOSPITAIS, ESF 

 
 
 
 

 
Linha de cuidado para doenças raras 

implantada 

PLANO MUNICIPAL DE SAÚDE – 2014 – 2017 – MÓDULO I – ÁREAS TEMÁTICAS – SAÚDE DA PESSOA COM DOENÇAS CRÔNICAS NÃO TRANSMISSÍVEIS 

50 51 
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Categoria Temática: Área Temática 
Subcategoria temática: Saúde da Pessoa com IST/AIDS 

Diretriz: Ampliar o acesso da população e aperfeiçoar a qualidade das ações e serviços de saúde, visando reduzir as desigualdades regionais e fortalecer a atenção integral 

Objetivo geral: Ampliar a distribuição de insumos de prevenção: preservativos masculinos, preservativos femininos e gel lubrificante nos serviços de saúde e fora do setor saúde, visando a redução de 

novas infecções pelo HIV e outras IST 

 

Objetivo Específico Nº Meta Estratégica Período Interface Indicador de resultado 

Realizar ações educativas para profissionais de 

saúde das UBS/ESF e Rede IST/AIDS e informativas 

para as OSC, com a finalidade de promover o uso 

de preservativos femininos pela população geral e 

populações mais vulneráveis (Profissionais do 

Sexo, Mulheres em uso abusivo de drogas e em 

situação de rua) e de gel lubrificante para HSH e 

Profissionais do Sexo e incluindo população 

privada de liberdade 

 
 
 

 
117 

 

Apoiar na realização de capacitações de 

profissionais de saúde para a promoção do uso 

de preservativos femininos e gel lubrificante 

pela população geral e pelas populações mais 

vulneráveis, incluindo população privada de 

liberdade 

 
 
 

 
2022-25 

 
 
 

SEMUS-AB 

ESF 

CTA 

 
 

 
Nº de profissionais sensibilizados para 

orientação do uso de preservativos femininos para a 

população geral e mais vulneráveis 

 
 

Ampliar a distribuição de preservativos masculinos, 

femininos e gel lubrificante em complementação à 

oferta do Departamento Nacional de IST/Aids e 

Hepatites Virais 

 
 
 

 
118 

Ampliar a distribuição de preservativos masculinos 

(20%), preservativos femininos (30%) e gel 

lubrificante (20%) em relação ao incrementos 

destinados a população em geral e em 

especial para as mais vulneráveis, HSH, 

Profissionais do Sexo, Pessoas em uso abusivo de 

drogas e em situação de rua e população privada 

de liberdade), expandindo inclusive, o nº de locais 
para localização de dispensers 

 
 
 

 
2022 

Atenção Básica, 

Organizações da 

Sociedade Civil 

(OSC), Saúde 

Mental, Compras- 

Suprimento 

 

 
Nº de preservativos masculinos distribuídos para 

populações vulneráveis em 2018 - nº destes 

preservativos distribuídos para populações vulneráveis 

em 2018 / nº destes preservativos distribuídos para 

populações vulneráveis em 2018 x 100 

52 



Objetivo geral: Diminuir a incidência/prevalência das IST e a vulnerabilidade da população a esses agravos 
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I 

 

 

Objetivo Específico Nº Meta Estratégica Período Interface Indicador de resultado 

 
 
 
 
 

Assegurar a oferta de testes rápidos HIV e Sífilis 

para todas as UBS (requisito da Rede Cegonha e 

Maternidades) e para pessoas diagnosticadas com 

Tuberculose Pulmonar e para populações mais 

vulneráveis (usuários de drogas, população em 

situação de rua, HSH, Profissionais do sexo), 

dentro e fora do setor Saúde 

 
 
 
 
 
 
 
 

119 

 
 

1 - Ofertar no mínimo 2 (dois) testes rápidos para 

HIV e Sífilis para 100% das gestantes em todas as 

UBS e nas Maternidades por ocasião do parto, 

visando reduzir a transmissão vertical (TV) da sífilis 

para 4,5/1000 nascidos vivos e do HIV para 2,3% 

das crianças expostas; 

2 - Ofertar testes rápidos de HIV e Sífilis para 100% 

das pessoas pertencentes às populações mais 

vulneráveis (usuários de drogas, população em 

situação de rua, HSH, Profissionais do sexo, 

população privada de liberdade) nos seus espaços 

de sociabilidade e também nas unidades de saúde, 

bem como teste rápido de HIV para 100% das 

pessoas diagnosticadas com Tuberculose Pulmonar 

 
 
 
 
 
 
 
 

2022-25 

 
 
 
 
 
 
 

 
SEMUS-AB 

ESF 

HOSPITAIS 

1 - Nº de gestantes testadas com TRD de HIV em determinado 
ano /nº gestantes que iniciaram PN no mesmo ano x 100 
2 - Nº de gestantes testadas com TR de Sífilis em determinado 
ano /nº gestantes que iniciaram PN no mesmo ano x 100 
3 - Nº de TR Sífilis realizados em gestantes / nº de gestantes 
que iniciaram PN 
4 - Nº de TR de HIV realizados em populações mais 
vulneráveis atendidas nas UBS em 2018- nº de TR de HIV 
realizados em populações mais vulneráveis atendidas nas UBS 
em 2018/ nº de TR de HIV realizados em populações mais 
vulneráveis atendidas nas UBS em 2018 x 100 
5 - Nº de TR de Sífilis realizados em populações mais 
vulneráveis atendidas nas UBS em 2018- nº de TR de Sífilis 
realizados em populações mais vulneráveis atendidas nas UBS 
em 2018 / nº de TR de Sífilis realizados populações mais 
vulneráveis atendidas nas UBS em 2018x 100 
6 - Nº de TR de HIV realizados em pessoas diagnosticadas 
com Tuberculose Pulmonar nas UBS em 2018- nº de TR de 
HIV realizados em pessoas diagnosticadas com Tuberculose 
Pulmonar nas UBS em 2018/nº de TR de HIV realizados em 
pessoas diagnosticadas com Tuberculose Pulmonar nas UBS 
em 2018 x 100. 

 

Objetivo geral: Ampliar o acesso da população geral e das mais vulneráveis às informações sobre os meios de prevenção das IST/AIDS 

 

Objetivo Específico Nº Meta Estratégica Período Interface Indicador de resultado 

 

Realizar e apoiar campanhas e eventos 

relacionados às IST/AIDS do calendário nacional 

 

 
120 

Realizar 5 (cinco) campanhas e eventos do 

calendário nacional, apoiar os eventos 

municipais relacionados às IST/AIDS e produzir 

materiais educativos/informativos com 

acessibilidade à população geral e às mais 

vulneráveis 

 

 
2022 

 
SEMUS-SECOM, 

Compras e 

Suprimentos 

 

 
Nº de campanhas e eventos realizados/ programados 
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I 

 

 

 

 

 

Objetivo Específico Nº Meta Estratégica Período Interface Indicador de resultado 

 
 
 

Assegurar o acesso da população alvo ao 

diagnóstico oportuno e tratamento resolutivo das 

IST 

 
121 

Ampliar em 40% o número de UBS com 

profissionais capacitados para o tratamento das 

IST, por meio da Abordagem Sindrômica 

 
2022 

 
SEMUS 
ESF 

Nº de UBS em 2022- nº de UBS com profissionais 

capacitados em abordagem sindrômica em 2022 / nº 

de UBS em 2022 x 100 

 

122 

Assegurar que 100% das pessoas diagnosticadas 

com IST que demandam os serviços de saúde 

municipais tenham acesso ao tratamento 
oportuno das IST 

 

2022 

 

SEMUS- AB 

 ESF 

Nº de pessoas diagnosticadas com IST recebendo 

tratamento em determinado ano / nº de pessoas 

diagnosticadas com IST no mesmo ano x 100 

 

Objetivo geral: Eliminar a transmissão vertical (TV) da sífilis e do HIV  

 

Objetivo Específico Nº Meta Estratégica Período Interface Indicador de resultado 

 
 

Capacitar profissionais para as ações de vigilância 

epidemiológica e disponibilizar os insumos para a 

redução da transmissão vertical da Sífilis e do HIV 

 
 
 

123 

Realizar 5 (cinco) cursos de Vigilância 

Epidemiológica da TV de Sífilis e HIV para 150 

profissionais das STS e disponibilizar inibidor de 

lactação, cabergolina, para 100% das gestantes 

HIV, bem como fórmula infantil para 100% das 

crianças expostas ao HIV, visando reduzir a TV da 

sífilis para 4,5/1000 nascidos vivos e do HIV para 
2,3% das crianças expostas 

 
 
 

2022 

 
 

 
SEMUS-AB 

EPIDEMIOLOGIA 

Compras e 

Suprimentos 

 
1 - Nº de crianças expostas ao HIV recebendo fórmula 

infantil / nº de crianças expostas ao HIV x 100 

2 - Nº de casos de Sífilis congênita em determinado 

ano / nº de nascidos vivos no mesmo ano x 1.000 

3 - Nº de crianças infectadas/ nº de crianças expostas x 

100 

 



Categoria Temática: Área 
Temática 

PLANO PLURIANUAL DE SAÚDE – 2022– 2025 – MÓDULO I – ÁREAS TEMÁTICAS – SAÚDE DO TRABALHADOR E DA TRABALHADORA 

61 

 

 

Objetivo Específico Nº Meta Estratégica Período Interface Indicador de resultado 
 

 

 
123 

Realizar uma capacitação para as equipes 

multiprofissionais, objetivando a implantação de 

Profilaxia Pós Exposição Sexual, em 1 (UM) 

serviço de saúde de referência municipal, com 
funcionamento 24h 

 

 
2022 

 

SEMUS-IST/AIDS, 

HOSPITAIS 

 

Nº de capacitacões sobre Profilaxia Pós Exposição 

Sexual realizadas entre as  previstas 

Diretriz: Aprimorar a capacidade gestora 

Objetivo geral: Realizar a vigilância e o monitoramento da epidemia das IST/HIV/Aids 

 

Objetivo Específico Nº Meta Estratégica Período Interface Indicador de resultado 

 
 
 
 
 

 
Ampliar o conhecimento e as ações de vigilância 

em relação a epidemia de IST/AIDS no 

município e desenvolver ações para o seu 

monitoramento 

 
124 

Elaborar e divulgar um Boletim Epidemiológico por 

ano 

 
2022-25 

SEMUS, VISA, 

EPIDEMIOLOGIA 

IST/Aids 

1 - Sistema de Informações do PM/IST/AIDS 

implantado 
2 - Nº de boletins publicados entre os previstos 

 

 
125 

Em conjunto com o programa de hepatites, atuar 

junto ao MS para inserir um campo de informação 

nas fichas de notificação de casos de HIV e aids, 

para identificação daqueles que apresentam 
coinfecção com hepatites B e C 

 

 
2022-25 

 
VISA, 

Programa de 

Hepatites Virais, 

EPIDEMIOLOGIA, 

SEMUS-AB 

 
Fichas de notificação de HIV e de aids com introdução 

do campo para identificação de casos com coinfecção 

com hepatites B e C 

Diretriz: Fortalecer a participação popular e o controle social 

 

 

 

 

 



Categoria Temática: Área 
Temática 
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Subcategoria temática: Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora 
Diretriz: Ampliar o acesso da população e aperfeiçoar a qualidade das ações e serviços de saúde, visando reduzir as desigualdades regionais e fortalecer a atenção integral 

Objetivo geral: Valorizar a Categoria Trabalho pelo envolvimento das Centrais Sindicais e de sindicatos, na formulação e acompanhamento da Política de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora do município  e 

assegurar intervenções oportunas e resolutivas em ambientes de trabalho, com vistas a diminuir o número de agravos relacionados ao trabalho. 

 

Objetivo Específico Nº Meta Estratégica Período Interface Indicador de resultado 

 
Valorizar a categoria trabalho pela priorização de 

programas e projetos reivindicados pelos 

sindicatos e centrais sindicais e priorizado com 

critério epidemiológico 

 
 

126 

Iniciar programa/projeto de intervenção em 

relação a empresas onde ocorrem grande número 

de AT e demais agravos relacionados ao trabalho 

e/ou junto a grupo laboral priorizado, por critério 

epidemiológico e entendimento com o movimento 
Sindical 

 
 

2022-25 

 

 
SEMUS, 

CEREST, 

VISAT 

 

Nº de programas/projetos implantados sobre o nº de 

projetos acordados com movimento sindical e 

propostos com critério epidemiológico 

 

Objetivo geral: Assegurar intervenções oportunas e resolutivas em ambientes de trabalho, com vistas a diminuir o número de agravos relacionados ao trabalho, através de equipes qualificadas e ampliar a 

notificação de acidentes de trabalho (AT) graves, fatais e em menores de 18 anos, AT com exposição a material biológico, de doenças e de intoxicações relacionadas ao trabalho no SINAN e melhorar as 

informações das empresas que os geram. 

 

Objetivo Específico Nº Meta Estratégica Período Interface Indicador de resultado 

Assegurar intervenções resolutivas quanto aos 

ambientes de trabalho em estabelecimentos que 

estejam sob intervenção da vigilância sanitária, 

através de equipes qualificadas e incentivar e 

ampliar as notificações de agravos relacionados ao 
trabalho 

 
 

127 

Capacitar profissionais do quadro atual e novos 

concursados de todas áreas e em Vigilância em 

Saúde do Trabalhador (VISAT), incluindo 

investigação epidemiológica, busca ativa e 

intervenções sanitárias em ST - 200 profissionais 
ao ano 

 
 

2022-25 

 

VISA, 12 CRS, 

VISAT  

 

 
Percentual de profissionais capacitados em VISAT a 

cada ano e ao final de 2025 
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Objetivo Específico Nº Meta Estratégica Período Interface Indicador de resultado 

 
Obter a melhoria da qualidade e resolutividade das 

intervenções, pela capacitação de técnicos de 

VISAT dos serviços de vigilância do município  

 
 
 

128 

Capacitar técnicos em Vigilância em Saúde do 
Trabalhador – (VISAT) em procedimento 
administrativo e qualificação da investigação de AT 
e demais agravos relacionados ao trabalho, para 
atuação como autoridade sanitária na ST devem 
ser capacitados por ano, no mínimo, 30% dos 
técnicos existentes e necessários (100% em 4 
anos) 

 
 
 

2022-25 

 
 

SEMUS, VISA e 

Educação 

Permanente 

 

 
Nº de técnicos capacitados/nº de técnicos a serem 

capacitados no ano x 100 

 
Incrementar as intervenções nos ambientes de 

trabalho, divulgá-las e ampliar o interesse das 

equipes pelo aprimoramento. 

 

 
129 

a) Publicar “BOLETIM SEMUS SAÚDE DO 
TRABALHADOR" contendo análise das 
investigações e intervenções de impacto no MSP. 
b) Ampliar a vigilância em ambientes de trabalho 
no quadriênio. 

 

 
2022-25 

 

 
VISA 
VISAT 

1 - Publicar Boletim SEMUS Saúde do 

Trabalhador contendo análise de investigações e 

intervenções de impacto no municipio. 

2 - Nº de investigações registradas/nº Agravos 
passíveis de intervenção notificados no SINAN. 

 

Objetivo geral: Dar resposta eficiente à Saúde do Trabalhador na RAS 

 

Objetivo Específico Nº Meta Estratégica Período Interface Indicador de resultado 

 
 

Formar de pensamento crítico sobre os temas de 

ST, pela participação de técnicos de SEMUS em 

eventos de ST. 

 
 
 

130 

Articular os serviços e organizar as redes, bem 
como as referências e contrareferências no 
território, revendo fluxos e reorganizando 
serviços e desenvolvendo linhas de cuidados, por 
meio de foruns de articulação e integração de 
serviços regionais e da organização de grupos de 
discussão/implantação de projetos de ação. 
Exemplos: Linha de cuidado para os trabalhadores 
do controle de zoonoses, outra para costureiras, 
outra para trabalhadores do SAMU. 

 
 
 

2022-25 

 

VISA, ESF, 

técnicos da RAS 

incluindo 

HOSPITAIS 

1 - Nº de eventos/foruns municipais de articulação de 

serviços de ST com participação de técnicos da RAS 

realizados. 

2 - Nº de serviços de saúde atendendo ao trabalhador 

de forma articulada nas CRS entre os previstos 

3 - Nº de protocolos de linhas de cuidados priorizados 

elaborados, publicados e implantados 

 
 
 
 

Assegurar a Atenção Integral em Saúde do 

Trabalhador adequando a prestação de serviços e 

integrando-os à Rede de Atenção à Saúde 

 
 
 
 
 
 

131 

1 - Desenvolver ações educativas para 50% dos 

profissionais da assistência quanto ao 

estabelecimento da relação dos agravos dos 

trabalhadores com as condições de trabalho, 

incluindo o chamado nexo técnico epidemilógico 

do INSS, em 2 anos e 100% em 4 anos. Exemplos: 

cursos de aperfeiçoamento e atualização com 40 a 

80h para cada agravo em relação ao qual haja 

dificuldade diagnóstica. 

2 - Capacitar profissionais da SEMUS de Nível 

Médio no curso organizado pelo MS e 
CEGEST-UFMG, em cooperação com o 
SINDSAUDE 

 
 
 
 
 
 

2022-25 

 
 
 
 

 
 ESF, 12 CRS, 

VISA 

 
 
 

1 - Percentual de profissionais da assistência alvo 

capacitados nos 2 primeiros anos do quadriênio e nos 

4 anos 

2 - Percentual de profissionais capacitados no curso do 

MS/CEGEST-UFMG entre os previstos 
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Objetivo geral: Ampliar o acesso da População Trabalhadora à RAS 

 

Objetivo Específico Nº Meta Estratégica Período Interface Indicador de resultado 

 
 
 

Disponibilizar os exames de diagnose necessários à 

ST 

 
 
 

 
132 

Executar exames necessários à ST, toxicológicos e 
outros, cuja estimativa deve ser diagnosticados 
por estudo de oferta, demanda e capacidade 
instalada de serviços para apoio diagnóstico e 
descrita em relatório no primeiro biênio. A 
execução será garantida a partir de 2015 pelo 
investimento, iniciado em 2014, nos seguintes 
laboratórios municipais: Laboratório do Centro de 
Controle de Intoxicações - CCI/CCD/COVISA e 
Laboratório municipal  

 
 
 

 
2022-25 

 
 
 

 
 

 
 

1 - Relatório sobre oferta e demanda realizado até 

2025 

2 - Serviços de apoio diagnóstico em 

operação/Necessidade de serviços 

Ampliar o acesso do trabalhador aos serviços e 

ações de Saúde do Trabalhador, melhorando a 

comunicação com o público usuário 

 
133 

Elaborar e incluir "script” em ST com protocolo de 

orientação, no canal do Sistema de Atendimento 

ao Cidadão . 

 
2022-25 

 
 

“Script” para atendimento em ST no SAC  a 

realizar 

 

Objetivo geral: Dar resposta eficiente à saúde do trabalhador na rede de atenção e socializar os conhecimentos em Saúde do Trabalhador 

 

Objetivo Específico Nº Meta Estratégica Período Interface Indicador de resultado 

 
Participar do Curso de Especialização em Saúde do 

Trabalhador e Ecologia Humana (Escola Nacional 

de Saúde Pública - ENSP/Fundação Oswaldo Cruz - 

FioCruz/MS) para os técnicos do Sistema Único de 

Saúde - SUS 

 
 

 
134 

Formar especialistas 80% dos profissionais e 

gestores indicados e inscritos, 1 ano e meio depois 

do início do curso no Curso de Especialização em 

Saúde do Trabalhador e Ecologia Humana da 

ENSP/Fundação Oswaldo Cruz. Serão inscritos 

profissionais da rede de atenção à saúde da 

SEMUS  
 

 
 

 
2022-25 

 
 

 

Percentual de profissionais e gestores indicados e 

inscritos no curso de especialização e empenhados na 

efetivação do Plano de Saúde do Trabalhador e da 

Trabalhadora  

 

 

 
 

Adequar equipamentos e insumos da VISAT, dos 

CEREST e serviços de saúde do trabalhador da 

rede de atenção 

 
 
 

135 

Adquirir equipamentos e insumos para o 

CEREST para a Área Técnica de Saúde do 

Trabalhador e da Trabalhadora da SEMUS, para a 

área de ST da VISA e para outras unidades da 

SEMUS que realizarem atividades em ST, bem 

como firmar contratos de manutenção 

preventiva, corretiva e de calibração, quando 

necessário 

 
 
 

2022-25 

 
 

 
 

1 - Equipamentos dimensionados necessários à 

disposição dos técnicos da área de ST da VISA, do 

CEREST e da SEMUS como um todo em 2 anos 

2 - Nº de itens de insumos necessários adquiridos/ 

itens de insumo necessários x 100. 

3 - Nº de contratos de manutenção preventiva e 

corretiva de equipamentos médicos e eletrônicos 
estabelecidos/nº de contratos necessários x 100 
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Objetivo Específico Nº Meta Estratégica Período Interface Indicador de resultado 

 

Adequar equipamentos e insumos da VISAT 

 

136 

Contratar viaturas para transporte de pessoas em 

serviços externos para o VISAT que farão 

atividades em ST e, se necessário, na 
VISA 

 

2022-25 

 

SEMUS 

 
Nº de contratos de viaturas firmados entre os 

previstos 

 

Adequar a estrutura física dos CEREST 

 

137 

Reformar o Centro de Referência em Saúde do 

Trabalhador no quadriênio. 

 

 

2022-25 

 

CEREST 

 

Nº de CEREST reformadosentre o previsto 

 

 

Diretriz: Aprimorar a capacidade gestora 

Objetivo geral: Valorizar a Categoria Trabalho como um dos determinantes do processo saúde-doença e assegurar a Atenção Integral em Saúde do Trabalhador adequando a prestação de serviços e 

integrando-os à RAS. 

 

Objetivo Específico Nº Meta Estratégica Período Interface Indicador de resultado 

 

Valorizar a Categoria Trabalho como um dos 

determinantes do processo saúde-doença pela 

inclusão do registro de dados de interesse da ST 

em todos os sistemas de informação da saúde, 

bem como com a adequação dos serviços e das 

fichas de identificação dos pacientes do SUS  

 
 
 

 
138 

Implantar a captação dos dados do ramo de 

atividade econômica, local de trabalho e ocupação 

do trabalhador em todos os servicos de saúde do 

SUS, por meio da: a) sensibilização dos gestores 

(realização de oficinas); b) inclusão destes nos 

sistemas de informação; c) publicação de instrução 

normativa; d) adequação dos serviços para este 

registro em 40% das fichas de identificação em 1 
ano e 70% em 4 anos da publicação 

 
 
 

 
2022-25 

 
 

 
VISA, CEREST, 12 

CRS, HOSPITAIS 

 

1 - Nº de oficinas realizadas entre as previstas 

2 - Percentual de sistemas com dados inclusos 

3 - Instrução normativa publicada 

4 - Percentual de fichas e prontuários com dados de 

ramo de atividade e ocupação preenchidos após 

intrução normativa 
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Objetivo geral: Ampliar a notificação de acidentes de trabalho (AT) graves, fatais e em menores de 18 anos, AT com exposição a material biológico, de doenças e de intoxicações relacionadas ao trabalho no 

SINAN e melhorar as informações das empresas que os geram. 

Objetivo Específico Nº Meta Estratégica Período Interface Indicador de resultado 

Ter os serviços de saúde municipais notificando AT, 

doenças e intoxicações relacionadas ao trabalho, 

inclusive dos funcionários próprios, vinculados a 

entidades gestoras ou contratadas por terceiros, 

no SINAN, independente do vínculo de seus 

trabalhadores, e  municipais buscando 

ativamente notificações dos serviços contratados e 
privados de saúde 

 
 
 

139 

Incluir metas de notificação em 100% dos 

contratos de gestão da SEMUS e demais 

contratadas pela PMCA bem como a 

obrigatoriedade do cumprimento da legislação 

referente à notificação de AT grave, fatal e em 

menores de 18 anos AT com exposição a material 

biológico, de doenças e intoxicações relacionadas 

ao trabalho no SINAN 

 
 
 

2024 

 
 

 
Planejamento e 

SEMUS 

 
1 - Porcentagem de contratos revistos e com metas 

inclusas. 

2 - SINAN recebendo notificações de contratadas, 

incluindo funcionários em 2025. 

3 - Busca ativa de notificações de agravos relacionados 

ao trabalho, sendo realizada em 2025 

 

Incentivar e ampliar as notificações pelo aumento 

da tomada de conciência dos agravos relacionados 

à ST pelas equipes das unidades da RAS 

 
 

140 

Divulgar dados de AT com exposição a material 

biológico, de doenças e de intoxicações 

relacionadas ao trabalho notificados no SINAN, por 

meio da publicação de Publicar relatório anual (no 

BOLETIM SEMUS SAÚDE DO TRABALHADOR) e 
ampliar as notificações 

 
 

2022-25 

 

VISA, CEREST, 12 

CRS- hospital 

municipal 

 

 
Relatórios anual de notificações divulgados no Boletim 

SMS ST 

 
 
 

Ampliar e facilitar as notificações e investigações 

pela elaboração de protocolos 

 
 
 

 
141 

Atualizar e implantar procedimentos de 

notificação e investigação de acidentes, doenças e 

intoxicações relacionadas ao trabalho 

Iniciar com o AT graves, fatais e menores de 18 

anos, seguindo com AT com exposição a material 

biológico, nos 2 primeiros anos do quadriênio 

Selecionar outras prioridades que devem ter 

procedimentos elaborados e implantados no 
quadriênio 

 
 
 

 
2022-25 

 
 
 

12 CRS-CEREST, VISA 

 
 
 

Nº de agravos com processo de implantação iniciado / 

Nº de processos priorizados no quadriênio 

 
 
 

Ampliar as notificações de doenças e de 

intoxicações relacionadas ao trabalho no SINAN 

 
 
 

 
142 

Implantar a  notificação no SINAN de doenças e 

intoxicações relacionadas ao trabalho, nos 

serviços de saúde do SUS próprios ou 

contratados, bem como na rede privada. 80% da 

rede SUS será capacitada no quadriênio. Serão 

realizadas campanhas de incentivo à notificação e 

esclarecimento técnico voltadas aos profissionais 

de saúde da rede SUS, da rede privada e às 
organizações sindicais 

 
 
 

 
2022-25 

 

VISA, 12 CRS-

CEREST, 

HOSPITAIS 

 
 

1 - Percentual de unidades de saúde do SUS 

capacitadas para notificação de doenças e 

intoxicações. 

2 - Campanha de incentivo e esclarecimento efetivada 
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Objetivo Específico Nº Meta Estratégica Período Interface Indicador de resultado 

 
 

Ampliar a notificação de acidentes de trabalho 

com exposição a material biológico no SINAN e os 

dos cuidados com expostos por meio da 

implantação de programa específico 

 
 
 

 
143 

Estabelecer o Programa de Monitoramento de 

Acidentes de Trabalho com Exposição à Material 

Biológico e de cuidados com expostos, por meio da 

constituição de Grupo Técnico com instituições e 

orgãos da SMS e outros de ST, com sua publicação 

em 1 ano da constituição do GT e implantação em 

70% dos serviços de saúde da SEMUS, 

parceiros e contratados 1 ano após a publicação 

e em 100% 2 

anos após 

 
 
 

 
2022-25 

 

 
Programa 

IST/AIDS, VISA, 12 

CR, CEREST, 

HOSPITAIS 

 
 
 

Publicação de programa até 2025 e implantação até 

2023 em 70% da RAS e em 100% até 2024 

 

 

Objetivo geral: Assegurar intervenções oportunas e resolutivas em ambientes de trabalho, com vistas a diminuir o número de agravos relacionados ao trabalho 

 

Objetivo Específico Nº Meta Estratégica Período Interface Indicador de resultado 

Assegurar intervenções resolutivas em ambientes 

onde ocorreram AT graves e outros priorizados por 

SEMUS, através de equipes qualificadas. 

 

144 

Investigar 100% dos AT graves, fatais e em 

menores de 18 anos e AT com exposição a material 

biológico além de outros definidos pela SMS com 

base epidemiológica, notificados no SINAN 

 

2022-25 

VISA, 12 RS-
CEREST, 

GT Trabalho 

infantil 

Nº de AT investigados/Total de AT fatais, graves e em 

menores de 18 anos e AT com exposição a material 

biológico e prioritários notificados ao ano 

Assegurar intervenções resolutivas quanto aos 

ambientes de trabalho em estabelecimentos que 

estejam sob intervenção da vigilância sanitária, 
através de equipes qualificadas. 

 

145 

Estabelecer e implantar projetos de intervenção 

articulados com a vigilância de produtos de 

interesse à saúde e a vigilância de serviços de 
saúde, em número mínimo de 2 em 2 anos 

 

2022-25 

 

VISA, CGST 

Nº de Projetos de intervencão articulados com a área 

de produtos e serviços iniciados em 2 anos e em 4 

anos 
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Diretriz: Aprimorar a capacidade gestora. 

Objetivo geral: Dar resposta eficiente à saúde do trabalhador na Rede de Atenção à Saúde, socializar os conhecimentos em Saúde do Trabalhador e ampliar as notificações 

 

Objetivo Específico Nº Meta Estratégica Período Interface Indicador de resultado 

 
 
 
 

Assegurar a atenção integral em Saúde do 

Trabalhador adequando a prestação de serviços e 

integrando-os à Rede de Atenção à Saúde 

 
 
 
 
 
 

146 

Executar ações de educação permanente, 

capacitando profissionais (inclusive de RH), da 

Rede de Atenção à Saúde para implementar ações 

em ST, e para ampliar notificações, com pelo 

menos 1 curso em cada uma das 6 CRS, inclusos os 

PS e Hospitais das regiões. 

As capacitações devem incluir o reconhecimento e 

notificação de AT e doenças relacionadas ao 

trabalho de funcionários da saúde (Cuidando de 

quem cuida). Exemplo: EAD Municipal com 80 h, 

em fase de finalização de conteúdos, que atingirá 

420 profissionais, sendo 70 em cada uma das CRS 

 
 
 
 
 
 

2022-25 

 
 
 
 

 
 Educação 

Permanente, MS, 

12 CRS, CEREST e 

VISA 

 
 
 
 

 
Percentual de profissionais capacitados entre os 

previstos 
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Diretriz: Fortalecer a participação popular e o controle social 

Objetivo geral: Valorizar a Categoria Trabalho pelo envolvimento das Centrais Sindicais e de sindicatos, na formulação e acompanhamento da política de saúde do trabalhador e da trabalhadora do MSP e 

conferir transparência à administração pública na saúde e resolver os problemas pertinentes apontados, por meio de mecanismos de participação de usuários 

 

Objetivo Específico Nº Meta Estratégica Período Interface Indicador de resultado 

Valorizar a Categoria Trabalho pelo envolvimento 

das Centrais Sindicais e sindicatos, instituindo 

permanente para acompanhamento da 
área no municipio 

 

148 

Instituir o Comitê de Estudos Sindicais em Saúde 

do Trabalhador e da Trabalhadora , por meio da 

publicação de ato administrativo, no 
primeiro ano do quadriênio 

 

2022 

 

 

 
Ato administrativo publicado e em 

funcionamento 

 

Objetivo geral: Fortalecer a participação da comunidade e dos trabalhadores na formulação da política e acompanhamento das ações de ST 

 

Objetivo Específico Nº Meta Estratégica Período Interface Indicador de resultado 

 
Fortalecer a participação da comunidade e dos 

trabalhadores na formulação da política e 

acompanhamento das ações de ST, por meio da 

comunicação aos representantes sindicais das 

inspeções de ambientes de trabalho 

 
 

 
149 

Inserir na rotina das inspeções de VISAT aos 

representantes dos trabalhadores, por meio da 

comunicação aos sindicatos de 100% das empresas 

inspecionadas, nas quais ocorreram Acidentes de 

Trabalho (AT) graves, fatais e em menores de 18 

anos, AT com exposição a material biológico e 
outros agravos relacionados ao trabalho 

 
 

 
2022-25 

 
 

12 CRS, CEREST, VISA 

 
Comunicação aos sindicatos de relação mensal de 

todas as empresas inspecionadas por ramo de 

atividade e do total de empresas nas quais ocorreram 

AT graves ou outros gravos no SINAN também por 

ramo de atividade 

 
 

Fortalecer a participação dos trabalhadores por 

meio de trabalho conjunto com instituições 

sindicais 

 
 
 

150 

Celebrar acordo de cooperação institucional com o 

Departamento de Estudos e Pesquisas de Saúde e 

dos Ambientes de Trabalho , a fim de: a) 

capacitar dirigentes de entidades sindicais para 

o melhor acompanhamento da Política Municipal 

de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora e b) 

realizarcampanhas conjuntas em saúde do 

trabalhador 

 
 
 

2022-25 

 
 
 

 

 
 

 
Acordo celebrado e publicado em 2022, capacitação e 

campanha iniciadas em 2023 

Fortalecer a participação da comunidade e dos 

trabalhadores na formulação da política de ST, 

inclusive com informação prévia aos sindicatos da 

realização de inspeções de ambientes de trabalho 

 

 
151 

Capacitar o Conselho Municipal da Saúde - CMS e 

os conselhos gestores para a formulação e 

acompanhamento das políticas de ST, por meio da 

realização de 1 (uma) oficina anual de educação 
permanente voltada para conselheiros 

 

 
2022-25 

 
Plenária Municipal 

de Saúde do 

Trabalhador 

 

 
Nº de oficinas realizadas entre as previstas 
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Categoria Temática: Áreas de Práticas Assistenciais 
Subcategoria temática: Assistência Domiciliar 

Diretriz: Ampliar o acesso da população e aperfeiçoar a qualidade das ações e serviços de saúde, visando reduzir as desigualdades regionais e fortalecer a atenção integral 

Objetivo geral: Promover em todo o município a atenção domiciliar a usuários que possuam problemas de saúde e dificuldade ou impossibilidade física de locomoção até uma unidade de saúde e que 

necessitem de maior frequência de cuidado, recursos de saúde e acompanhamento contínuo ou uso de equipamentos, podendo ser oriundos de diferentes serviços da rede de atenção, nas modalidades AD2* 

e AD3**, conforme Programa Melhor em Casa, aprovado pela deliberação CIB/MS (Portaria MS 963/13). 

*AD2 - Critérios de inclusão: I - demanda por procedimentos de maior complexidade, que podem ser realizados no domicílio, tais como: curativos complexos e drenagem de abscesso, entre outros; II - 

dependência de monitoramento frequente de sinais vitais; III- necessidade frequente de exames de laboratório de menor complexidade; IV - adaptação do paciente e /ou cuidador ao uso do dispositivo de 

traqueostomia; V - adaptação do paciente ao uso de órteses/próteses; VI - adaptação de pacientes ao uso de sondas e ostomias; VII - acompanhamento domiciliar em pós-operatório; VIII - reabilitação de pessoas 

com deficiência permanente ou transitória, que necessitem de atendimento contínuo, até apresentarem condições de frequentarem serviços de reabilitação; IX - uso de aspirador de vias aéreas para higiene 

brônquica; X - Necessidade de atenção nutricional permanente ou transitória; XI- necessidade de cuidados paliativos; XII - necessidade de medicação endovenosa ou subcutânea; ou XIII - necessidade de 

fisioterapia semanal 

**AD3 – Critérios de inclusão: I - existência de pelo menos uma das situações admitidas como critério de inclusão para a AD2; e II - necessidade do uso de, no mínimo, um dos seguintes 

equipamentos/procedimentos: a) oxigenoterapia e suporte Ventilatório não invasivo (Pressão Positiva Contínua nas Vias Aéreas (CPAP), Pressão Aérea Positiva por dois Níveis (BIPAP), Concentrador de 

O2); b) diálise peritoneal; e c) paracentese. 

 

Objetivo Específico Nº Meta Estratégica Período Interface Indicador de resultado 

Ampliar a cobertura do Programa Melhor em Casa, 

para assegurar a integralidade das ações da 

atenção domiciliar para pacientes categorizados 

como *AD2 e **AD3, com previsão de uma visita 
semanal para cada cadastrado 

 

 
152 

Atingir 100% das equipes EMAD_EMAP, segundo o 

projeto aprovado no MS (76 EMAD e 36 EMAP) do 

Programa Melhor em Casa, distribuídas segundo 

prioridades, nos locais de maior vulnerabilidade 

 

 
2022-25 

Planejamento 

SEMUS,  

Atenção Básica e 
12 CRS 

 

Percentual de equipes válidas (nº de equipes 

credenciadas/nº de equipes habilitadas x 100) 

 
Qualificar os cuidadores e equipes 

multidisciplinares EMAD_EMAP e da atenção 

relacionados aos cuidados em saúde 

 

 
153 

 
Realizar 02 (dois) treinamentos anuais dirigidos 

aos cuidadores (familiares ou eleitos pela 

comunidade) e profissionais das EMAD_EMAP 

 

 
2022-25 

  

Percentual de treinamentos realizados entre os 

previstos 

Desospitalizar precocemente, por meio da 

captação de usuários nas enfermarias, PS em 
conjunto com as equipes de gestão de altas 

 
154 

Atingir taxa de desospitalização de 12% ao mês nas 

EMAD das UBS 

 
2022-25 

12 CRS 
HOSPITAIS 
ESF 

Percentual anual de ingressantes nas EMAD oriundos 

de desospitalização 

 

Diretriz: Aprimorar a capacidade gestora 

Objetivo geral: Fortalecer a gestão e a gerência do Programa Melhor em Casa 

 

Objetivo Específico Nº Meta Estratégica Períod
o 

Interface Indicador de resultado 
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69 

 

 

 
Realizar pequenas reformas para adequação dos 

espaços das UBS/Hospital, segundo necessidades 

apresentadas pelos serviços de atenção domiciliar 

 

 
155 

 

Realizar 100% das reformas e adequações de 

espaço realizados na EMAD 

 

 
2022-25 

 EMAD e Atenção 

Básica 
Percentual de adequações realizadas nas EMAD entre 

as previstas 

(Número de adequações realizadas/ nº de adequações 

solicitadas * 100) 
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Objetivo Específico Nº Meta Estratégica Período Interface Indicador de resultado 

Aplicar o incentivo federal para o custeio das 
equipes EMAD e EMAP credenciadas 

156 
Utilizar 98% do incentivo federal no custeio das 
equipes EMAD_EMAP 

2022-25 
 Percentual de recursos federal utilizados no custeio 

das EMAD e EMAP 

Implementar sistemas de informação relacionados 

à atenção domiciliar - RAAS AD, PEC 

 
157 

Monitorar e participar da implantação dos 

sistemas de informações pertinentes a atenção 
domiciliar em 100% das EMAD 

2022-25  
Percentual de EMAD utilizando sistema oficial de 

informações 
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Categoria Temática: Áreas de Práticas Assistenciais 
Subcategoria temática: Assistência Farmacêutica 

Diretriz: Ampliar o acesso da população e aperfeiçoar a qualidade das ações e serviços de saúde, visando reduzir as desigualdades regionais e fortalecer a atenção integral 

Objetivo geral: Atualizar as informações sobre medicamentos aos profissionais de saúde 

 

Objetivo Específico Nº Meta Estratégica Período Interface Indicador de resultado 

 
 

Obter melhores benefícios com o mínimo de risco 

para o usuário 

 

 
158 

Publicar três documentos técnicos: 1 - Nova edição 
da Remume; 2 - Nova edição do Manual de 
Instruções Técnicas dos serviços de farmácia, e 3 - 
Memento Fitoterapêutico, por meio da atuação do 
Centro de Informações sobre Medicamentos - CIM 
e da Comissão de Farmacoterapêutica 

 

 
2022-25 

 
SMS-Divisão, 

administrativa, 

CESCOM 

 

 
Nº de documentos publicados entre os previstos x 100 

 

Objetivo geral: Melhorar a qualidade dos serviços de farmácia, no que se refere à infraestrutura e recursos humanos 

 

Objetivo Específico Nº Meta Estratégica Período Interface Indicador de resultado 

Subsidiar os gestores em: 

1 - Planejamento de reformas e implantação dos 

serviços de farmácia, 

2 - Adequação de equipamentos, 
3 - Correta alocação de recursos humanos. 

 

 
159 

Estabelecer critérios e priorizar os serviços de 

farmácia que deverão passar por processo de 

reestruturação física, de equipamentos e de RH, 

coordenando a gestão para adequação destes 
serviços 

 

 
2022-25 

SEMUS-Divisão 

Administrativa,  RH 

dos parceiros, 12 

CRS 

 
Nº de adequações dos serviços de farmácia efetivadas 

/ Nº total de serviços com necessidade de adequação x 

100 

 

Objetivo geral: Melhorar o acesso aos medicamentos do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica que são dispensados pela SEMUS, como estratégia complementar para atingir a 

integralidade do cuidado 

 

Objetivo Específico Nº Meta Estratégica Período Interface Indicador de resultado 

Participar do Projeto da SEMUS para implantar 

farmácias integradas que visam ampliar o acesso 

aos medicamentos do Componente Especializado 

da Assistência Farmacêutica para os pacientes 

tratados e acompanhados nas Unidades de Saúde 

sob gestão municipal, de acordo com os PCDT/MS 

e demais condições estabelecidas pela Portaria 
GM/MS 1.554/2013 

 
 
 

160 

 
 

 
Implantar pelo menos uma farmácia integrada na 

área de abrangência de cada UBS 

 
 
 

2022-25 

 
 

SEMUS-

Divisãode 

Suprimentos, 12 

CRS 

 
 

Nº de serviços farmacêuticos de referência 

implantados / Nº total de serviços farmacêuticos 

previstos x 100 
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Objetivo geral: Promover ações voltadas para o uso racional de medicamentos 

 

Objetivo Específico Nº Meta Estratégica Período Interface Indicador de resultado 

Implementar serviços de Atenção Farmacêutica 

nas unidades de atenção básica e de 

especialidades e implantar serviços de Farmácia 
Clínica na SEMUS 

 

161 

Implantar serviços de farmácia clínica em 50% dos 

UBS e atenção farmacêutica em 100% das UBSI 

e em 30% do restante da rede ambulatorial 

 

2022-25 

 
Percentual de serviços de atenção farmacêutica e 

farmácia clínica implantados entre o total de serviços 

previstos 
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75 

SETOR CONTROLE AVALIAÇÃO E AUDITORIA 

Modalidade de Atenção 

 Básica  

Melhorar as condições de Alimentação e Nutrição, e cuidados, contribuindo para a saúde da população

Objetivo Específico Meta Estratégica Indicador de resultado % Interface (Setores envolvidos) 

2022 2023 2024 2025 

Promover a ampliação de 
oferta de insumos fraldas, 
leites e bolsa de colostomia                                                                                         

Aumentar a cota de compra 
de insumos fraldas 
descartáveis e suplementos 
nutricionais 

Aumento do percentual de 
cota 

 
50% 

 
70% 

 
80% 

 
100% 

  
Controle Avaliação e Auditoria/ 

Compras 

Ampliar o acesso da população e aperfeiçoar a qualidade das ações e serviços de saúde, visando reduzir as desigualdades regionais e fortalecer a 

atenção integral  

Otimizar a rede de laboratórios próprios

Objetivo Específico Meta Estratégica Indicador de resultado % Interface (Setores envolvidos) 

2022 2023 2024 2025 

 
Implantar laboratório 
Municipal 

Implantar laboratório 
municipal e Expandir a oferta 
de exames laboratoriais a 
comunidade 

Implantação de laboratório 
municipal visando uma mais 
rápida coleta e liberação de 
resultados 

 
1 

 
0 

 
0 

 
0 

  
Controle Avaliação e Auditoria/ 

Compras/Atenção primária 

Expandir a oferta de exames 
por estabelecimentos e 

Ampliar a cota de exames 
laboratoriais, incluindo os 

Proporção de exames 
laboratoriais e apoio 

 
60% 

 
75% 

 
85% 

 
100% 

 
Controle Avaliação e Auditoria/ 

Compras 
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oferta de consultas 
especializadas 

exames especiais e apoio 
diagnóstico 

diagnostico de acordo com a 
necessidade da SEMUS 

 
Aumentar a oferta de cotas 

de biopsias 

Aumentar quantidade de 
estabelecimento que 
realizam exames de biópsias 
bem como a cota de oferta 

 
Número de exames 

realizados 

 
50% 

 
65% 

 
85% 

 
100% 

 
Controle Avaliação e Auditoria/ 

Compras 

Implantar Plano de Gerenciamento de Resíduos Químicos dos Laboratórios Municipais 

Objetivo Específico Meta Estratégica Indicador de resultado % Interface (Setores envolvidos) 

2022 2023 2024 2025 

Viabilizar descarte adequado 
de resíduos químicos do 
laboratório municipal, com a 
compra de insumos 
necessários para implantação 
e recolhimento para descarte 
final adequado dos resíduos 

Implantar Plano de 
Gerenciamento de Resíduos 
Químicos visando o destino 
correto de resíduos 

Avaliação do destino de 
resíduos, por meio de 
auditorias de qualidades 

 
50% 

 
65% 

 
85% 

 
100% 

  
Controle Avaliação e Auditoria/ 
Vigilância Ambiental e Sanitária 

 

Pactuar referencias para exames especiais

Objetivo Específico Meta Estratégica Indicador de resultado % Interface (Setores envolvidos) 

2022 2023 2024 2025 

Atender a demanda de 
protocolos de 
acompanhamento de 
especiais 

Implementar referencias 
para os exames especiais, em 
nº suficiente para atender a 
necessidade de 100% 

Percentual de unidades 
laboratoriais com referência 
a exames especiais 

 
50% 

 
65% 

 
85% 

 
100% 

  
Controle Avaliação e Auditoria/ 

Compras/Atenção primária 
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Assegurar que as manifestações da população realizadas, por meio de todos os canais cheguem até a Ouvidoria Central

Objetivo Específico Meta Estratégica Indicador de resultado % Interface (Setores envolvidos) 

2022 2023 2024 2025 

 
Efetivar o sistema ouvir SUS 
como instrumento de gestão 

Implantação POP para o 
recebimento das 

manifestações realizadas 
pelos diferentes canis e seu 
registro no sistema nacional 

Ouvidor SUS 

 
Sistema de coleta de dados 
implementado no setor de 

Controle, avaliação e 
auditoria 

 
 

1 

 
 

0 
 

 
 

0 

 
 

0 

 
 

Controle Avaliação e 
Auditoria/Ouvidoria 

 
Implantação de um serviço 

de ouvidoria. 

 
100% de unidades de saúde 
com serviços de ouvidoria 
implantado com o objetivo de 
acompanhar os serviços 
prestados a comunidade. 

 
Proporção de unidades com 
ouvidoria implantada. 

 
 

18 

 
 

0 
 

 
 

0 

 
 

0 

 
 

Controle Avaliação e 
Auditoria/Ouvidoria 

Aprimorar o fluxo e contra fluxo das manifestações recebidas e informações a serem recebidas, assegurando o envio destas ao órgão 

reclamado e reclamante 

Objetivo Específico Meta Estratégica Indicador de resultado % Interface (Setores envolvidos) 

2022 2023 2024 2025 

Estabelecer regras claras 
para aprimorar o fluxo e 

contra fluxo das 
manifestações recebidas 

Estabelecer e cumprir matriz 
de referência de roca de 

informações 

Protocolo de fluxo de 
informações 

 
50% 

 
70% 

 

 
85% 

 
100% 

 
Controle Avaliação e 
Auditoria//Ouvidoria 

Divulgar amplamente os dados referentes ás sugestões, consultas, reclamações, elogios e denúncias recebidas. 

Objetivo Específico Meta Estratégica Indicador de resultado % Interface (Setores envolvidos) 
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2022 2023 2024 2025 

Ampliar a visibilidade das 
ações desenvolvidas pela 

ouvidoria e difundir 
informações de interesse 

Divulgar boletins 
informativos trimestral via 

internet das atividades 
desenvolvidas pela ouvidoria  

Nº de Boletins produzidos 
anualmente (variação no 

período) 

 
50% 

 
75% 

 

 
85% 

 
100% 

 
Controle Avaliação e 
Auditoria/Ouvidoria 

Aprimorar a capacidade gestora 

Aprimorar a formação de profissionais ligados á ouvidoria da secretaria municipal de saúde. 

Objetivo Específico Meta Estratégica Indicador de resultado % Interface (Setores envolvidos) 

2022 2023 2024 2025 

Qualificar o profissional 
ouvidor e demais 

profissionais, para produzir 
análises qualitativas e 

quantitativas das demandas 
recebidas 

Promover qualificação 
através de treinamentos 

junto a ouvidoria estadual de 
saúde 

 
Quantidade de profissional 

capacitado 

 
1 

 
1 
 

 
0 

 
0 

 
Controle Avaliação e 
Auditoria/Ouvidoria 

Efetivar a adequação dos cadastros dos prestadores SUS, sob a Gestão Municipal no CNES 

Objetivo Específico Meta Estratégica Indicador de resultado % Interface (Setores envolvidos) 

2022 2023 2024 2025 

 
Avaliar a qualidade das 
informações inseridas no 
CNES dos prestadores SUS 
(conveniados/contratados) 

 
Adequar o cadastro do CNES 
de 100% dos prestadores SUS 
(conveniados/contratados) e 
orientar as diversas 
instâncias do SUS para 
aprimorar o cadastro do 

 
Percentual de cadastros 
avaliados entre os 
prestadores SUS da gestão 
municipal 

 
 

50% 

 
 

65% 

 
 

85% 

 
 

100% 

 
 

Controle Avaliação e Auditoria  
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CNES nos estabelecimentos 
próprios 

Qualificar as informações de produção e cobrança do sistema ambulatorial 

Objetivo Específico Meta Estratégica Indicador de resultado % Interface (Setores envolvidos) 

2022 2023 2024 2025 

 
Aprimorar instrumentos e 
processo de trabalho para 
ampliar a cobertura de ações 
de auditorias na atenção 
ambulatorial para corrigir 
informações distorcidas e 
melhorara a qualidade das 
informações do sistema 

 
Incorporar na rotina a 
fiscalização dos recursos 
ambulatoriais 

 
Percentual de áreas 
ambulatoriais fiscalizadas 
rotineiramente 

 
 

50% 

 
 

65% 

 
 

85% 

 
 

100% 

 
 

Controle Avaliação e Auditoria  

Qualificar as informações de produção e cobrança do sistema hospitalar 

Objetivo Específico Meta Estratégica Indicador de resultado % Interface (Setores envolvidos) 

2022 2023 2024 2025 

 
Aprimorar instrumentos e 
processo de trabalho para 
ampliar a cobertura de ações 
de auditorias na atenção 
hospitalar, visando corrigir 
informações do sistema 

 
Ampliar o percentual de AIH 
analisadas, até atingir os 
100% no último ano. 

 
Percentual de AIH auditadas 

 
 

50% 

 
 

65% 

 
 

85% 

 
 

100% 

 
 

Controle Avaliação e Auditoria  
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Ampliar o acesso da população e aperfeiçoar a qualidade das ações e serviços de saúde, visando reduzir as desigualdades regionais e fortalecer a 

atenção integral  

Fortalecer a Atenção Básica à Saúde, por meio da implantação de diretrizes relacionadas a uma modalidade de organização (UBS), como eixo 

reestruturante do conjunto das unidades de saúde. 

 

PLANILHA DO PLANO DIRETOR DE ENDEMIAS 

 

EIXO  

 

AÇÃO 

 

ATIVIDADES 

META ANUAL   

RESULTADOS 

 

RESPONSÁVEIS 

 

PARCERIAS 2022 2023 2024 2025 

Ações de 

vigilância, 

promoção e 

proteção à 

saúde da 

população 

Realização de visitas 

domiciliares diárias pelos 

ACE 

-Visitas domiciliarias diárias 

normais 

- Visitas de imóveis fechados 

81% 82% 83% 85% 

Aumentar o índice 

de cobertura de 

imóveis visitados 

por ciclo. 

Secretaria 

Municipal de 

Saúde 

 

Secretaria 

Municipal de 

Saúde 

 

Aumentar o número de ACE 

da Equipe de Recuperação 

de Imóveis fechados. 

-Visitas de imóveis que 

ficaram fechados na visita 

normal 

19% 18% 17% 15% 
Reduzir o índice de 

pendência por ciclo 

Secretaria 

Municipal de 

Saúde 

 

Secretaria 

Municipal de 

Saúde 

 

Realizar a atualização do 

número de imóveis existente 

na área de abrangência do 

programa SISPNCD (Sistema 

do Programa Nacional de 

Controle da Dengue) 

-Atualização diária do 

boletim de reconhecimento 

no momento da visita 

-Atualização bimestral do 

sistema SISLOC (Sistema de 

Cadastro de Localidade) 

- - - - 

Levar os serviços 

abrangidos pelo 

programa SISPNCD 

aos imóveis que 

vierem a surgir  

Secretaria 

Municipal de 

Saúde 

 

Secretaria 

Municipal de 

Saúde 

 

Realizar o levantamento do 

Índice de infestação do vetor 

Aedes aegypti 

Realizar o levantamento do 

Índice de Infestação por 

amostragem bimestralmente 

- - - - 

-Situação do índice 

de infestação nas 

localidades 

Secretaria 

Municipal de 

Saúde 

Secretaria 

Municipal de 

Saúde 
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através do sistema 

LIRAa(Levantamento de 

Rápido de Índice) 

-iniciar os trabalhos 

nas localidades de 

maior infestação 

 

 SESPA-12° CRS 

 

Realização de Bloqueio de 

Casos confirmados de 

Leishmaniose Visceral e 

Dengue 

-Realizar a Borrifação dos 

imóveis que estão no 

perímetro de transmissão da 

doença 

 

- - - - 

-Eliminação dos 

vetores no raio de 

transmissão 

  

 

Secretaria 

Municipal de 

Saúde 

 

 

Secretaria 

Municipal de 

Saúde 

SESPA-12° CRS 

 

Monitoramento das 

Unidades Notificadoras de 

malária 

-Monitoramento dos casos 

notificados através do 

sistema SIVEP- malaria 

(Sistema de Informação de 

Vigilância Epidemiológica de 

malária) 

-Emitir o alerta a 12° CRS na 

ocorrência de notificação de 

casos de malaria autóctones 

deste município. 

 

0 0 0 0 

Reduzir a Incidência 

Parasitária Anual 

(IPA) de malária do 

Município 

Secretaria 

Municipal de 

Saúde 

SESPA-12° CRS 

 

 

Secretaria 

Municipal de 

Saúde 

SESPA-12° CRS 

 

 

 

 

 

 



 

80 
 

PLANILHA DO EIXO I DO PLANO DIRETOR DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 

 

 

EIXO I 

 

AÇÃO 

 

ATIVIDADES 

META ANUAL  

RESULTADOS 

 

RESPONSÁVEIS 

 

PARCERIAS 2022 2023 2024 2025 

 

 

 

 

Organização e 

Gestão da 

epidemiologia 

 

 

 

 

Executar a cobertura vacinal 

preconizada pelo Calendário 

Nacional Vacinal. 

- Realizar mutirão 

de vacinação para 

alcance de meta; 

- Supervisão das 

Esf’s quanto ao 

alcance de metas. 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

Alcance mínimo de 75% 

da cobertura vacinal 

Secretaria 

Municipal de 

Saúde/SESPA e 

12º CRS 

- SEMUS 

Investigar 100% dos casos de 

óbito de mulheres em idade 

fértil (10 a 49). 

- Realizar em 

tempo oportuno 

as investigações 

X X X X 

Alcance de 100% das 

investigações de casos de 

óbitos de mulheres em 

idade fértil (10 a 49) 

Secretaria 

Municipal de 

Saúde/SESPA e 

12º CRS 

- SEMUS 

 

Registrar os óbitos não fetais 

com causa básica definida. 

- Treinamento 

semestral com 

Médicos das Esf’s 

para registro de 

óbitos com causa 

básica definida. 

X X X X 

Médicos capacitados 

realizando registros de 

óbitos não fetais 

corretamente 

Secretaria 

Municipal de 

Saúde 

- SEMUS 

Encerrar oportunamente 85% 

das investigações das 

notificações de agravos 

compulsórios, registradas em 

até 60 dias após notificação.. 

- Investigação e 

digitação em 

tempo oportuno. 

X X X X 

- Encerramento em tempo 

oportuno das notificações 

de agravos compulsórios. 

Secretaria 

Municipal de 

Saúde/SESPA e 

12º CRS 

- SEMUS 
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Manter zerado o número de 

casos novos de AIDS em 

menores de 5 anos. 

- Capacitação 

para Enfermeiros 

e Médicos das 

Esf’s para 

realização de 

investigação no 

Pré-natal dos 

exames 

X X X X 

- Profissionais das Esf’s 

capacitados para manejo 

adequado da gestante 

portando HIV. 

Secretaria 

Municipal de 

Saúde/SESPA e 

12º CRS 

- SEMUS 

Efetivar 95% de 

preenchimento do campo 

"ocupação" nas notificações 

de agravos relacionados ao 

trabalho. 

- Capacitação 

semestral dos 

profissionais das 

Esf’s para 

preenchimento do 

campo ocupação. 

X X X X 

- Preenchimento de todas 

as notificações de agravos 

relacionados ao trabalho. 

Secretaria 

Municipal de 

Saúde/SESPA e 

12º CRS 

- Cerest; 

 

- Clínicas e 

laboratórios 

particulares 

 

PLANILHA DO EIXO I DO PLANO DIRETOR DA ZOONOSE 

 

EIXO I 

 

AÇÃO 

 

ATIVIDADES 

META ANUAL  

RESULTADOS 

 

RESPONSÁVEIS 

 

PARCERIAS 2022 2023 2024 2025 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Fazer coleta de material para 
exame de raiva e 
leishmaniose. 
- Coleta e sacrifício dos 
animais positivos para 
leishmaniose. 
- Captura de morcegos 
hematófagos e controle de 
suas populações.  

Controle das 

Zoonoses 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

. Fazer coleta de sangue 

para exame de 

leishmaniose de toda a 

demanda de pedidos. 

Médico 

Veterinário e 

agente da 

Zoonose 

12ª C RS 
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Organização e 

Gestão de 

ZOONOSE. 

 

Diligência pela cidade das 05: 

00 as 07h00min horas da 

manhã e de 17:00hs as 

18:00hs recolhendo os 

animais para local no qual 

ficaram presos até definição 

de seus destinos. Conforme 

escala 

 
Recolhimento dos 
eqüinos e muares 
errantes das vias 
públicas. X X X X 

Todos os animais que 

forem encontrados 

Médico 

Veterinário e 

agente da 

Zoonose 

Endemias da 

Secretaria  

Municipal de Saúde 

 

Vacinação realizada pela 

zoonose e endemias na zona 

urbana e pelos agentes de 

saúde na zona rural 

- Realização da 

vacinação 

antirrábica. 

X X X X 90% da população canina Zoonose e 

Endemias 
ACSs e ACEs 

Visitar as casas de moradores 

de alguns bairros de nossa 

cidade, para coleta de sangue 

com a finalidade, de realizar o 

exame de leishmaniose 

visceral. 

Lei Municipal nº 1.222 

de 14 de outubro de 

2015 

X X X X 

Examinar 50% dos cães no 
bairro vila cruzeiro de 
Janeiro a maio. 
 
 
 
Examinar 50% dos cães no 

bairro vila real de junho a 

julho 

 

Examinar 50% dos cães no 
bairro morada do sol de 
agosto a outubro. 
 

Médico 

Veterinário e 

agente da 

Zoonose 
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Examinar 50% dos cães no 
bairro olaria norte de 
novembro a dezembro. 
 
 

 

 

PLANILHA DO EIXO I DO PLANO DIRETOR DA VISA 

 

EIXO I 

 

AÇÃO 

 

ATIVIDADES 

META ANUAL  

RESULTADOS 

 

RESPONSÁVEIS 

 

PARCERIAS 2022 2023 2024 2025 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organização e 

Gestão de 

VISA, no 

âmbito do SUS 

Profissional ou equipe de 

VISA Investida na função 

por Ato Legal  

Profissional 

legalizado 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

Publicação das Portarias 

dos Agentes de 

fiscalização oficializados. 

Secretaria 

Municipal de 

Saúde 

Departamento 

Jurídico da 

Administração 

Municipal 

Instrumento Legal de 

Criação de VISA, com 

definições e competências  

Aplicação rígida e 

contínua, Lei 

Municipal nº 1.222 

de 14 de outubro 

de 2015 

X X X X Lei 1.222/2015 em vigor Prefeito Municipal 
Prefeitura 

Municipal 

 

Inclusão na estrutura 

organizacional da Secretaria 

de Saúde. 

 X X X X 

setor diretamente 

agregado a Vigilância em 

saúde 

Secretaria 

Municipal de 

Saúde 

Prefeitura 

Municipal 

Código Sanitário ou 

instrumento que viabilize a 

utilização de legislação 

Estadual e /ou Federal . 

Lei Municipal nº 

1.222 de 14 de 

outubro de 2015 

X X X X Lei 1.222/2015 em vigor Prefeito Municipal 

Departamento 

Jurídico da 

Administração 

municipal 
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Ações descentralizadas pelo 

Município:Alimentos, 

Medicamentos, Saneantes, 

Cosméticos, Produtos de 

higiene e Limpeza, Produtos 

para Saúde, Serviço de 

Saúde,Engenharia.  

ANEXO I X X X X 
Descentralização 

efetivada 

DVS/SEMUS 

DVS/SESPA E 

12º CRS 

12º CRS 

LACEN 

Levantamento e análise dos 

recursos físicos, financeiros 

e humanos existentes e os 

necessários ao 

desenvolvimento das ações 

de Vigilância Sanitária  

Realizar 

levantamento dos 

recursos físicos, 

financeiros e 

humanos para 

conhecimento das 

ações que 

realizarão. 

ANEXO II 

X X X X 

Reconhecer toda a ação 

realizada e a destinação 

de recursos. 

VISA SEMUS 

 

 

PLANILHA DO EIXO II DO PLANO DIRETOR DE VISA 

 

EIXO II 

 

AÇÃO 

 

ATIVIDADES 

META ANUAL  
 

RESULTADOS 

 

RESPONSÁVEI

S 

 

PARCERIAS 2022 2023 2024 2025 

 

 

 

Realizar Inspeção nos 

estabelecimentos de 

jurisdição do Sistema 

Fiscalizar in loco os 

estabelecimentos 

ANEXO IV 

80% 90%  90% 
100

% 

100% dos 

Estabelecimentos 

Inspecionados 

VISA Municipal 
 

SESPA 12 CRS 



 

85 
 

 

 

 

 

 

Ação 

regulatória: 

Vigilância de 

produtos de 

serviços e de 

ambientes. 

Nacional de Vigilância 

Sanitária - SNVS 

 

Realizar o monitoramento 

dos produtos sob a 

competência do Sistema 

Nacional de Vigilância 

Sanitária – SNVS. 

Coleta de amostras para 

identificar risco sanitário: 

- Alimentos 

- Medicamentos 

- Água Envasada 

ANEXO V  

80% 90% 90% 
100

% 

Coleta  das 

amostras 

 

LACEN SUL 

DCQA/DVS 

LACEN Belém 

VISA 

12° CRS 

DCQA/DVS 

SESPA  

Articular parcerias 

Intersetorial com os 

diversos Órgãos que 

tenham Interface com 

Ações de Vigilância 

Sanitária. 

Fiscalização e ações 

educativas em conjunto 

com PROCON, SESPA, 

SEMUS, 

VISAT,CEREST,SEMAIC,

EMATER,ADEPARÁ. 

X X X X 

Fiscalizar o 

comércio local 

juntamente com o 

PROCON e 

demais parcerias. 

VISA 

 

PROCON-PA 

SESPA 

SEMUS  

SEMAIC 

VISAT 

CEREST 

Realizar notificação, 

Investigação e 

comunicações de risco 

sanitário à população. 

Realizar fiscalizações, 

investigações e 

atendimento de denúncias 

e posterior comunicação 

de risco sanitário. 

X X 
 

X 

 

X 
Ações a serem 

realizadas 
VISA Municipal 

12º CRS 

ASCOM 

Elaborar e revisar a 

Legislação do marco 

regulatório, dos 

regulamentos técnicos e 

dos processos de trabalho 

em Vigilância Sanitária. 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

    



 

86 
 

Aprimorar instrumentos 

estratégicos inerentes ao 

processo regulatório, 

visando a racionalização 

das atividades da 

Vigilância Sanitária. 

Aprimoramento de Termos 

de apreensão, interdição, 

formulários e autos de 

infração 

X X 

      

     X 

 

     X 

Atualizar os 

Termos de 

apreensão e 

interdição 

VISA 

Secretaria Municipal 

de Saúde 

 

Implementar e Implantar 

estratégias de Vigilância e 

monitoramento de eventos 

adversos e queixas 

técnicas relacionadas ao 

uso de produtos e serviços 

de saúde. 

Implantação Sistema de 

Denúncia via internet. 
X X X X 

Implantar o 

sistema 

Departamento 

Informática 

Secretaria 

Municipal de 

Saúde 

Secretaria Municipal 

de Saúde 

 

 

 

PLANILHA DO EIXO III DO PLANO DIRETOR DE VISA 

 

EIXO III 

 

AÇÃO 

 

ATIVIDADES 

META ANUAL  

RESULTADOS 

 

RESPONSÁVEI

S 

 

PARCERIAS 2022 2023 2024 2025 

 

 

 

 

 

 

Articular as ações de 

Vigilância, Epidemiológica, 

Ambiental e de Saúde do 

Trabalhador, no sentido de 

consolidar a Vigilância dos 

determinantes do processo 

Integrar com Endemias, 

Vigilância Epidemiológica 

e CEREST E LACEN  

X 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

 

Investigar os riscos 

e planejar ações 

conjuntas para 

minimizá-los 

 

 

VISA 

Vigilância 

Epidemiológica 

 

Endemias, Vigilância 

Epidemiológica. 

CEREST e LACEN 



 

87 
 

 

A Vigilância 

Sanitária no 

contexto da 

Atenção 

Integral à 

Saúde  

saúde-doença, com vistas 

à atenção Integral à saúde.  

Desenvolver novos 

processos de trabalho que 

incorporem as tecnologias 

de Vigilância Sanitária às 

ações básicas de saúde, 

com enfoque no risco 

sanitário. 

Articular ações com a 

Estratégia da Saúde da 

Família, ACS, PSE. 

X      X X X 

 

Articular das Ações  

a serem 

concretizadas 

 

 

VISA 

 

VISA Estadual 

SESPA/12º 

SMS/PSE 

Desenvolver políticas de 

formação de trabalhadores 

do SUS para promover a 

integração da Vigilância 

Sanitária com as demais 

áreas da saúde no 

cumprimento do princípio 

da integralidade. 

Realizar Curso para 

profissionais de saúde a 

fim de auxiliar na 

identificação do risco 

sanitário. Ex: uso racional 

de medicamentos, 

descarte de resíduos de 

saúde, etc. 

ANEXO III 

X X X X 

 

Reduzir os riscos 

sanitários, e 

consequentemente 

a melhoria da 

qualidade de vida 

da população.  

  

 

 

 

VISA 

 

 

VISA ESTADUAL 

SESPA/12º 

 

PLANILHA DO EIXO IV DO PLANO DIRETOR DE VISA 

 

EIXO IV 

 

AÇÃO 

 

ATIVIDADES 

META ANUAL 

 

 

RESULTADOS 

 

RESPONSÁVEI

S 

 

PARCERIAS 

2022 2023 2024 2025 

 

 

 

Realizar a disseminação do 

conhecimento, através do 

atendimento de denúncias e 

Informar a população 

sobre atuação da 

VISA e riscos 

X X X X 

  

 

VISA 

 

SEMUS 

PSE 
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Produção do 

Conheciment

o de pesquisa 

e 

desenvolvime

nto 

tecnológico. 

reclamações para tornar mais 

efetiva a comunicação entre o 

SNVS e a população. 

sanitários através do 

rádio, ações nas 

escolas e comunidade 

em geral. 

RÁDIO 

REDE SOCIAL 

Produzir e disseminar o 

conhecimento em Vigilância 

Sanitária, através de 

elaboração de material 

educativo. 

Elaborar e distribuir 

material educativo 

para estudantes, setor 

regulado  e população 

em geral. 

 X     X 
 

 

 

Distribuição de 

material educativo 

 

 

SEMUS/VISA 

 

VISA Estadual 

12º CRS 

 

Desenvolver pesquisas e 

tecnologias para 

aprimoramento nos serviços 

de Vigilância Sanitária 

assegurando a qualidade 

sanitária. 

Realizar pesquisas 

em parceria com a 

comunidade 

acadêmica para 

identificar e intervir 

sobre os riscos 

sanitários. 

X X X X 

 

Em fase de 

planejamento 

 

 

VISA 

 

 

UEPA 

IFPA 

UNOPAR 

 

Incentivar à produção de 

pesquisa pelos serviços de 

Vigilância Sanitária.  

Realizar pesquisas a 

partir de dados 

coletados nas ações 

da VISA com objetivo 

de avaliação e 

prevenção do risco 

sanitário 

X X 
 

    X 

 

 

X 

 

 

Produção científica 

a partir de dados 

locais 

 

 

VISA 

 

12º CRS 

UEPA 

IFPA 

Realizar atividades educativas 

para a população e setor 

regulado. 

- Reuniões de 

orientação e palestras 

para setor regulado; 
X X X X 

 

Reunião com 

farmácias e 

drogarias realizada. 

 

VISA 

SEMUS 

 

12º CRS 

Secretaria de 

Educação 
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- Palestras e ações 

educativas nas 

escolas; 

- Campanha alusiva 

ao Dia Mundial do 

URM 

- Evento científico em 

parceria com IES.  

ANEXO III 

 

Demais atividades 

em andamento 

(parcialmente 

realizadas). 

 

PLANILHA DO EIXO V DO PLANO DIRETOR DE VISA 

 

EIXO V 

 

AÇÃO 

 

ATIVIDADES 

META ANUAL  

RESULTADOS 

 

RESPONSÁVEI

S 

 

PARCERIAS 
2022 2023 2024 2025 

 

 

 

 

 

Construção 

da 

consciência 

sanitária, 

mobilização, 

participação e 

Fortalecer e qualificar o 

controle social na temática 

de Vigilância Sanitária. 

Realizar capacitações e 

palestras em parceria com 

CMS. 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

Efetivar 

capacitações 

 

VISA 

 

CMS 

SEMUS 

Participar nos fóruns de 

discussão no âmbito da 

Vigilância Sanitária em 

conjunto com os órgãos 

de governo, do setor 

produtivo e dos 

segmentos da sociedade 

civil organizada 

Informar nas reuniões da 

CIR,  CMS, e eventos da 

área situações de risco a 

população. 
 

X 

 

X X X 

 

Participação 

Efetiva 

 

 

VISA 

 

CMS e CIR 
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controle 

social. 

Articular com os 

Conselhos de saúde para a 

inserção da VISA de uma 

forma mais sistemática 

das ações pertinentes ao 

controle social. 

Discutir com Conselho 

Municipal de Saúde, ações 

para minimizar o risco 

sanitário. 
X X 

 

X 

 

X 

 

Efetivar 

Participação 

 

VISA 

 

CMS  

Incentivar na inserção da 

Vigilância Sanitária na 

composição do temário 

das conferências de 

Saúde. 

 

Participar das  

Conferências de Saúde  

X X X X 

 

Realizar 

 

VISA 

 

 

 

ITEM AÇÃO ATIVIDADES 
META ANUAL  RESULTADOS 

RESPONSÁVEI

S 
PARCERIAS 

2022 2023 2024 2025    

01 

Realizar cadastro de 

estabelecimentos 

sujeitos à VISA 

Cadastros realizados X X X X  
VISA 

MUNICIPAL 
 

02 
Instaurar processos 

administrativos de VISA, 

Abertura de PAS a partir da 

aplicação do auto de infração diante 

de infrações sanitárias. 

X X X X  
VISA 

MUNICIPAL 

Departamento 

Jurídico da 
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Administração 

municipal 

03 

Inspecionar  

estabelecimentos 

sujeitos à VISA 

Vistorias e inspeções nos locais de 

acordo com o fluxo do pedido das 

Licenças Sanitárias, denúncias, e 

fiscalizações de rotina. 

X X X X  
VISA 

MUNICIPAL 

PROCON, 

VISA 

ESTADUAL 

04 

Realizar atividades 

educativas para 

população 

Palestras, mutirões, campanhas X X X X 

Palestra em 

parceria com 

Departamento 

de Educação e 

Saúde/SEMUS 

realizada. 

Demais 

atividades em 

andamento. 

VISA 

Departamento 

de Educação e 

Saúde. 

VIGILÂNCIA 

EM SAÚDE 

EDUCAÇÃO E 

SAÚDE 

05 

Realizar atividades 

educativas para o setor 

regulado 

Reuniões de orientação, palestras, 

etc. 
X X X X 

Reunião com 

estabeleciment

os de interesse 

a saúde  e 

estabeleciment

VISA 

EDUCAÇÃO E 

SAÚDE 

SESPA 

LACEN 
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os de saúde 

realizada. 

06 Receber  denúncias 

A População vem preencher  

presencialmente o termo de 

denúncias na VISA ou via telefone e 

REDE SOCIAL. 

X X X X 
DENÚNCIAS 

RECEBIDAS 
VISA 

SEMARH 

ZOONOSE  

SESPA 

07 
Atender  denúncias 

 

Visitar no endereço da denúncia 

para constatar a veracidade 

dosfatos, com aplicação das 

medidas cabíveis de acordo com a 

situação. 

X X X X 
DENÚNCIAS 

ATENDIDAS 
VISA  

08 
 
 
 
 

Disque denúncia Atender as demandas de denúncias 
da população. 

 
 

       X 

 
 

   X 

 
 

  X 

 
   
   X                  

Atender as 
necessidades 
diárias da 
população. 

 
 

       VISA 

 

 

PLANILHA DO EIXO I DO PLANO DIRETOR DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR-VISAT 

 

EIXO I 

 

AÇÃO 

 

ATIVIDADES 

META ANUAL  

RESULTADOS 

 

RESPONSÁVEIS 

 

PARCERIAS 2022 2023 2024 2025 

 

 

 

 

 

VISAT em parcerias com VISA 

nas ações de Vigilância no 

comércio local 

Organização da 

estrutura de 

fiscalização da 

VISA em conjunto 

com a VISAT 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

Criação de fichas, 

documentos e plano 

de fiscalização voltado 

à saúde do 

trabalhador. 

VISAT 

VISA 

VISA 

VISAT 

CEREST 

12ª CRS 
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PLANILHA DO EIXO II DO PLANO DIRETOR DE VISAT 

 

EIXO II 

 

AÇÃO 

 

ATIVIDADES 

META ANUAL  
 

RESULTADOS 

 

RESPONSÁVEI

S 

 

PARCERIAS 2022 2023 2024 2025 

 

 

 

Organização da 

VISAT dentro da 

Vigilâncias do 

Município. 

Organização estrutural da 

VISAT para atendimento ao 

trabalhador  

Aquisição de sala 

bem equipada e 

materiais trabalho. 

X X X X 

Aquisição de sala 

exclusiva em condições 

para atendimento 

privado. 

Secretaria 

Municipal de Saúde 

CEREST 

12ºCRS 

Levantamento e mapeamento 

do comércio local 

Pesquisa em 

campo e nos 

serviços voltados 

ao comércio local 

X X X X 

Conhecimento 

quantitativo 

situacional dos 

trabalhadores  do 

município 

VISAT E DVS 

DVS/SEMUS, 

SESPA, 12º 

CRS e ACICA 

Levantamento e análise dos 

recursos físicos, financeiros e 

humanos existentes e os 

necessários das ações de 

Vigilância em Saúde do 

Trabalhador 

Realizar 

levantamento 

dos recursos 

físicos, 

financeiros e 

humanos. 

 

X X X X 

Reconhecer toda a 

ação realizada e a 

destinação de 

recursos. 

VISAT 
SEMUS e 

CEREST 

 

Sistema de Denúncias e 

dúvidas sobre à Saúde do 

Trabalhador 

Aquisição de 

aparelho 

telefônico 

habilitado a 

receber 

chamadas e 

mensagens 

online 

X X X X 

Acesso dos 

trabalhadores as 

informações 

necessárias em 

relação à sua saúde e 

aos serviços ofertados 

no município. 

VISAT 

SEMUS 
         - 
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Ações de 

Vigilância e 

controle de 

serviços e de 

ambientes. 

Vistoria nos comércios locais Aplicação de questionário 

de identificação de riscos 

à saúde do trabalhador e 

vistoria das condições 

gerais de trabalho. 

80% 90%  90% 100% 

100% dos 

Estabelecimentos 

Inspecionados 

VISAT 

 
SESPA 12 CRS 

SEMUS 

VISA 

Proteção e prevenção a 

saúde da mulher e do 

Homem trabalhador 

Criação do Kit básico de 

exames da saúde da 

mulher e da saúde do 

homem. 

Elaboração e distribuição 

do fluxograma de acesso 

a esses exames. 

X X X X 

Trabalhadores 

informados sobre 

serviços e exames 

necessários à sua 

saúde 

 

VISAT 

CEREST 

SEMUS 

12ºCRS 

 

Divulgação constante em 

mídias sociais do 

fluxograma de atendimento 

para doenças psíquicas. 

Produção de materiais e 

mídias de divulgação. 
X X X X 

Acesso à 

informação e 

servições 

VISAT 

Atenção Básica 

 

SESPA 

SEMUS  

CEREST 

Vistoriar todas as unidades 

de saúde da zona rural Vistoria e orientações X x 
 

X 

 

X 

Todas as unidades 

trabalhando em prol 

da saúde do 

trabalhador 

VISAT 
CEREST 

SEMUS 

Vistoriar todas as escolas 

das redes municipais e 

estaduais 

 

Palestras sobre a saúde 

da mulher no SUS. 

Oficinas sobre valorização 

da mulher. 

Mini cursos: ergonomia 

no lar e como evitar 

acidentes domésticos. 

Mesas redondas 

X X 

 

 

X 

 

 

 

 

X 

Prevenção e 

orientação à 

Trabalhadores. 

VISAT 

VISA 

CEREST 

SEMUS 

12ªCRS 
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Realizar atividades 

educativas com 

trabalhadoras domésticas e 

donas de casa 

Aprimoramento de 

Termos de apreensão, 

interdição, formulários e 

autos de infração 

X X 

 

     X 

 

     X 

Prevenção e 

orientação à 

Trabalhadores 

Informais 

VISAT 

VISA 

CEREST 

SEMUS 

12ªCRS 

Projeto com trabalhadores 

das olarias 
Mini curso de primeiros 

socorros. 

Avaliação Médica 

X X X X 

Prevenção e 

orientação à 

Trabalhadores 

Informais. 

VISAT 

VISA 

CEREST 

SEMUS 

12ªCRS 

 1ª Jornada dos 

trabalhadores da saúde de 

Conceição doAraguaia. 

Palestra  

Oficinas 

Mesa redonda 

X X X X 

Planejamento de 

ações de proteção e 

prevenção 

VISAT 

VISAT 

CEREST 

SINDSAUDE 

SESPA 

IFPA 

UEPA 

Palestra Motivacional com 

trabalhadores municipais da 

zona urbana e rural 

Palestras 

Oficinas 
x x x x 

Valorização do 

Trabalhador 
VISAT 

CEREST 

SEMUS 

Seminário – Saúde Mental 
Palestra  

Oficinas 

Mesa redonda 

X X X X 

Valorização do 

Trabalhador e 

prevenção à saúde 

VISAT 

VISAT 

CEREST 

CAPS 

SESPA 
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CEREST 

 

Objetivo Específico Meta Estratégica Indicador de resultado % Interface (Setores envolvidos) 

2022 2023 2024 2025 

Ampliar e qualificar os 
serviços fornecidos de 
controle, avaliação e 
auditoria 

 
Implementar o quadro 
técnico de profissionais do 
setor 

 
Número de profissionais 
envolvidos nas ações do 
departamento 

 
1 

 
1 

 
0 

 
0 

 
Controle Avaliação e Auditoria 

E DRH 

 
 

Adquirir um computador e 
telefone 

Ter mais um computador 
para atender a demanda da 
ouvidoria, além de adquirir 
um telefone para assistências 
relacionadas aos serviços 
prestados no setor 

 
Aquisição de computador e 

telefone 

 
 

1 

 
 

0 

 
 

0 

 
 

0 

 
Controle Avaliação e Auditoria 

Compras 

Implantar o sistema de 
SISREG nas unidades de 
saúde 

Utiliza-lo para demanda dos 
exames laboratoriais  

Implantação do sistema nas 
unidade 

 
30% 

 
50% 

 
70% 

 
100% 

 
Controle Avaliação e Auditoria 

TI 

Objetivo Específico Meta Estratégica Indicador de resultado % Interface (Setores 
envolvidos) 2022 2023 2024 2025 

Manter o Centro de 
Referência em Saúde do 
Trabalhador (CEREST) 

Manutenção do prédio 
onde funciona o CEREST 
Araguaia  

Prédio em boas condições 
de funcionamento 

100 100 100 100  

Implantar/Implementar a 
VISAT nos 15 municípios 
da região Araguaia 

Realizar visita de 
sensibilização aos gestores 
dos 15 municípios 

Implantação da VISAT nos 
municípios de abrangência  

100 100 100 100  
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Realizar acompanhamento 
técnico dos municípios 
bem como realizar 
inspeções 

Acompanhar os 
municípios da área de 
abrangência 

Produção de boletim 
epidemiológico 

100 100 100 100  

Suporte técnico para os 15 
municípios de abrangência 

Número de Visita técnica 
aos municípios da região 
de abrangência 

2 visitas a cada município 100 100 100 100  

Aquisição de Veiculo tipo 
caminhonete para realizar 
as atividades na região de 
abrangência. 

aquisição de veiculo Aquisição de veiculo 100 100 100 100  

Reforma do prédio onde 
funciona o CEREST 
Araguaia 

Reforma do prédio onde 
funciona o CEREST 
Araguaia 

Reforma do prédio onde 
funciona o CEREST 
Araguaia 

100     

Aquisição de mobiliário e 
equipamentos de 
informática. 

Aquisição dos itens Aquisição dos itens 100     

Ampliação da equipe 
técnica. 

Contratação de pessoal Contratação de pessoal 100 100 100 100  

Realizar atividades em 
parceria com 12 CRS, junto 
aos prestadores e 
unidades sentinela para 
que todos os agravos 
referente a saúde do 
trabalhador sejam 
notificados 

Número de atividades/ 
ano em parceria com o 12 
CRS 

Atividades realizadas      
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Categoria Temática: Modalidade de Atenção 

 Subcategoria temática: Básica  

Diretriz: Ampliar o acesso da população e aperfeiçoar a qualidade das ações e serviços de saúde, visando reduzir as desigualdades regionais e 

fortalecer a atenção integral  

 

Objetivo geral: Fortalecer a Atenção Básica à Saúde, por meio da implantação de diretrizes relacionadas a uma modalidade de organização (UBS), 

como eixo reestuturante do conjunto das unidades de saúde. 

 

Objetivo geral: Assegurar o acesso por meio de serviços de qualidade, com equidade e em tempo adequado ao atendimento das necessidades de 

saúde 

Objetivo Específico Meta Estratégica Recursos 

Orçamentários 

Material de Apoio  

Indicador de 
resultado 

% Interface (Setores envolvidos) 

2022 2023 2024 2025  

Implementação do 

projeto 

SAMUZINHO  

Dar 

continuidade ao 

projeto com 

implementações 

 *DataShow 

*Notebook  

* Caixa de som amplificada  

*microfone  

*material gráfico   

Saúde da 

Criança 

    
SMS 

SEMEC 
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voltadas para a 

situação atual de 

pandemia. Criar 

conteúdo sobre 

assunto 

relacionado à 

saúde no intuito 

de ensinar essas 

criação a 

identificar uma 

situação de 

risco, podendo 

em algumas 

eventualidades 

ajudar o SAMU 

na missão. 

 Sendo 

repassado as 

escolas para que 

seja incluído em 

seu programa 

letivo.  
 

Viabilizar troca frota 

de USBs circulante e 

reserva. 

Garantir 

qualidade e 

segurança no 

 
     

SMS 

MS 
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transporte de 

vítimas 

realizados pelo 

serviço de 

urgência e 

emergência 

Aquisição de 

equipamentos 

específicos para uso 

durante os 

atendimentos 

obstétricos nas USB 

 *Sonar portátil 

*Kit parto 

Saúde 

Materna 

     
SMS 

MS 

Aquisição de 

equipamentos de 

informática assim 

como telefonia  

Proporcionar 

serviço telefonia 

de qualidade 

para o 

recebimento de 

chamadas de 

ocorrências 

conforme 

regulamentado 

em portaria, 

assim com 

equipamentos de 

informática para 

a alimentação do 

sistema de dados  

*Aparelho telefônico 

* Computadores 

Tecnologia 

em saúde  

     
SMS 

MS 
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Aquisição de 

mobiliário 

permanente 

Garantir espaço 

equipado e com 

boas condições 

de trabalho para 

as equipes do 

serviço de 

urgências e 

emergência  

*Fogão 

*Cama Box 

*Central de ar 

*Armário de Cozinha 

*Geladeira 

*Televisão 

 

Aquisição de 

insumos 

estratégicos 

     
SMS 

MS 

Proporcionar as 

equipes do 

SAMU/Base e 

insumos específicos 

para o serviço. 

Adquirir e 

disponibilizar 

insumos e 

equipamentos 

destinados aos 

atendimentos 

realizados pelo 

SAMU de modo 

a garantir a 

qualidade do 

serviço. 

*DEA 

*Aspirador 

*ked 

*Pranchas 

*Mochilas 

*Colares cervicais  

*Ambú 

Aquisição de 

insumos 

estratégicos  

     

 

SMS 

MS 

Construção e 

ampliação da 

estrutura física das 

Bases da zona 

urbana e Alacilândia   

Promover 

ampliação e 

adequação das 

estruturas que 

prestam serviços 

de urgência e 

emergência  

 Infraestrutura 

e adequação 

     
SMS 

MS 

Reforma e 

ampliação da 

estrutura física da 

Atender aos 

requisitos 

apresentados na 

auditoria do MS 

       
SMS 

MS 
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Central de regulação 

de Urgências 

realizada em 

2016, corrigindo 

os problemas 

estruturais. 

Implantação e 

estruturação do 

Núcleo de Educação 

Permanente-NEP 

Estabelecer 

ações do NEP, 

voltados para 

capacitação e 

treinamento dos 

profissionais 

que atuam na 

rede municipal 

de urgência. 

Capacitar e 

treinar 

profissionais de 

saúde que atuam 

no SAMU/192 

na região do 

Araguaia 

 Educação em 

saúde 

     

 

SMS 

MS 
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Quadro de Metas. Administração em Saúde. 
 
 

DESCRIÇÃO/AÇÃO PRODUTO/ 
UNIDADE DE MEDIDA 
(Indicador) 

META 2018 AÇÃO ORÇAMENTÁRIA VALOR RESULTADO 

Instauração de Comissão pra Elaboração 
do PCCR 

- Concluir e 
aprovar o novo 
PCCR 

- Estudo de 
Impacto 
financeiro em 
curso 

Em andamento 

Estudo pra viabilidade de concurso 
público 

- Realizar 
concurso 

- - - 

Ampliação dos Serviços de Atenção 
Especializada 

Atenção Especializada 
Assistida 

Incremento MAC 1211000 
1214000 

624.075 Em andamento 
Obs.: Emenda 
não creditada, 
até o momento. 
 Aguardando 
aprovação final. 

Implentação e manutenção dos serviços 
da Atenção primária 

Atenção Primária Assistida Incremento de 
PAB 

1211000 
1214000 

2.500.000,00 
900.000,00 

Em andamento 
Obs.: Emenda 
não creditada, 
até o momento. 
 Aguardando 
aprovação final. 
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Quadro de Metas. Administração em Saúde. 
 

DESCRIÇÃO/AÇÃO PRODUTO/ 
UNIDADE DE MEDIDA 
(Indicador) 

META 2018 AÇÃO ORÇAMENTÁRIA VALOR RESULTADO 

Aquisição de equipamento/material 
permanente 

CAPS Assistido Aquisição de 
Equipamentos  

1211000 
1214000 

500.000 Em andamento 
Obs.: Emenda 
não creditada, 
até o momento. 
 Aguardando 
aprovação final. 

Implentação e manutenção dos serviços 
da APAE 

APAE Assistida Incremento de 
PAB 

1211000 11.571 Em andamento 
Obs.: Emenda 
não creditada, 
até o momento. 
 Aguardando 
aprovação final. 

Aquisição de equipamento/material 
permanente 

CEO Assistido Aquisição de 
Equipamentos  

1211000 
1214000 

199.965 Em andamento 
Obs.: Emenda 
não creditada, 
até o momento. 
 Aguardando 
aprovação final. 
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Quadro de Metas. Administração em Saúde. 
 
 

DESCRIÇÃO/AÇÃO PRODUTO/ 
UNIDADE DE MEDIDA 
(Indicador) 

META 2018 AÇÃO ORÇAMENTÁRIA VALOR RESULTADO 

Aquisição de equipamento/material 
permanente 

Atenção Primária Assistida Aquisição de 
Veículo de 
Veículo Pick-up 
Cabine Dupla 4x4 
(Diesel) 

1211000 
1214000 

125.000,00 Em andamento 
Obs.: Emenda 
não creditada, 
até o momento. 
 Aguardando 
aprovação final. 
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Objetivo 1 - Ampliar e qualificar o acesso aos serviços de saúde de qualidade, em tempo adequado, com ênfase na humanização, equidade e no atendimento das 
necessidades de saúde, aprimorando a política de atenção básica, especial, ambulatorial e hospitalar. 
 

DESCRIÇÃO/AÇÃO PRODUTO/ 
UNIDADE DE 
MEDIDA 
(Indicador) 

META 2018 AÇÃO 
ORÇAMENTÁRIA 

VALOR RESULTADO 

Reorganizar o processo de trabalhado nas 
Estratégias de Saúde, ampliando o acesso da 
população e manter as ações Específicas da 
atenção básica 

Atenção Primária 
Assistida 

12 Equipes de Saúde 
03 Postos 

1211000 
1214000 

1.281.500,00 Em andamento 

Manter a assistência Hospitalar e ambulatorial 
de média e alta complexidade. 
Manter os serviços de regulação dos usuários 

Atenção 
Especializada 
Assistida 

Manter os serviços 
São Lucas / 
Contratar serviço 
terceirizado de 
consultas e exames 

1211000 
1214000 

4.049.893,08 Em andamento 

Manter a assistência do Tratamento Fora do 
Domicilio 

Atenção 
Especializada 
Assistida 

Manter o 
encaminhamento da 
referencia de 
usuários 

1211000 
1214000 

568.500,00 Em andamento 
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Objetivo 2 - Ampliar o acesso da população a medicamentos, promover o uso racional e qualificar a assistência farmacêutica no âmbito do SUS. 
 

DESCRIÇÃO/AÇÃO PRODUTO/ 
UNIDADE DE MEDIDA 
(Indicador) 

META 2018 AÇÃO 
ORÇAMENTÁRIA 

VALOR RESULTADO 

Manter a Assistência Farmacêutica Básica - Manter a 
Assistência 
Farmacêutica 
Básica 

1214000 
1211000 

264.981,21 Em andamento 

Expandir o sistema HORUS na Atenção 
Básica 

Unidades Básicas de 
Saúde com o sistema 
HORUS implantado 

Expandir o 
sistema HORUS 
na Atenção 
Básica 

Não se aplica Não se aplica Em andamento 

Implantar o Programa Nacional de 
Qualificação da Assistência Farmacêutica 
(Qualifar‐SUS) 

Programa Qualifar-
SUS implantado 

Implantar o 
Programa 
Nacional de 
Qualificação da 
Assistência 
Farmacêutica 
(Qualifar‐SUS) 

- - Termo de Adesão 
assinado 

Reforma/reconstrução e estruturação da CAF CAF Assistida Reformar e 
estruturar prédio 
próprio para a 
CAF, garantindo 
infraestrutura 
adequada ao 
armazenamento 
e distribuição 
dos 
medicamentos. 

- 500.000,00 Projeto em 
andamento pela 
Engenharia da 
SEMUS 
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CONT. Objetivo 2 - Ampliar o acesso da população a medicamentos, promover o uso racional e qualificar a assistência farmacêutica no âmbito do SUS. 

DESCRIÇÃO/AÇÃO PRODUTO/ 
UNIDADE DE MEDIDA 
(Indicador) 

META 2018 AÇÃO 
ORÇAMENTÁRIA 

VALOR RESULTADO 

Construção e estruturação de farmácias 
centrais 

Assistência 
Farmacêutica 
assistida 

Estabelecer e 
oficializar 
parâmetros para 
o processo de 
obtenção de 
medicamentos 
não 
padronizados 
pelo SUS junto a 
SEMUS. 

- 100.000,00 Projeto em 
andamento pela 
Engenharia da 
SEMUS 

Publicação da Instrução Normativa001/2019 Assistência 
Farmacêutica 
assistida 

Estabelecer e 
oficializar 
parâmetros para 
o processo de 
obtenção de 
medicamentos 
não 
padronizados 
pelo SUS junto a 
SEMUS. 

- - Em andamento 
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Objetivo 3 - Aprimorar e implantar as redes de atenção à saúde nas regiões de saúde, com ênfase na articulação da rede de urgência e emergência, rede cegonha, 
rede de atenção psicossocial, rede de cuidados à pessoa com deficiência, e da rede de atenção à saúde das pessoas com doenças crônicas e outros. 
 

DESCRIÇÃO/AÇÃO PRODUTO/ 
UNIDADE DE MEDIDA 
(Indicador) 

META 2018 AÇÃO 
ORÇAMENTÁRIA 

VALOR RESULTADO 

Apoiar as ações do Centro de Apoio 
Psicossocial (CAPS) 

Caps com ações 
realizadas 

01 CAPS 1211000 
1214000 

210.000,00 Em andamento 

Apoiar e manter o SAMU 192 Serviço de urgência e 
emergência assistido 

01 Central de 
Regulação das 
Urgências e 03 
USB 192 em 
funcionamento 

121400 1.824.777,50 Em andamento 

Apoiar as ações do  Programa Melhor em 
Casa 

Melhor em Casa com as 
ações realizadas 

01 Melhor em 
Casa 

1214000 
1211000 

672.000,00 Em andamento 

Apoiar as ações do  NASF NASF com as ações 
realizadas 

02 NASFs 1211000 
1214000 

480.000,00 Em andamento 

Reforma e ampliação da estrutura física da 
Central de Regulação da Urgência - SAMU 
192. 

Serviço de urgência e 
emergência assistido 

Atender aos 
requisitos 
apresentados 
na auditoria do 
MS realizada em 
2016, corrigindo 
os problemas 
estruturais da 
central. 

121400 - Projeto em 
andamento pela 
Engenharia da 
SEMUS 
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CONT. Objetivo 3 - Aprimorar e implantar as redes de atenção à saúde nas regiões de saúde, com ênfase na articulação da rede de urgência e emergência, rede 
cegonha, rede de atenção psicossocial, rede de cuidados à pessoa com deficiência, e da rede de atenção à saúde das pessoas com doenças crônicas e outros. 
 

DESCRIÇÃO/AÇÃO PRODUTO/ 
UNIDADE DE MEDIDA 
(Indicador) 

META 2018 AÇÃO 
ORÇAMENTÁRIA 

VALOR RESULTADO 

Renovação de frota da reserva técnica da 
Central de Regulação do SAMU 192. 

Serviço de urgência e 
emergência assistido 

Aquisição de 03 
(três) novas 
ambulâncias 
para atenderem 
a demanda do 
SAMU, regulada 
pela CRU 
Região 
Araguaia. 

121400 1.000.000,00 Em andamento 

Implantação e estruturação do Núcleo de 
Educação Permanente – NEP 

Serviço de urgência e 
emergência assistido 

Colocar em 
funcionamento 
as ações do 
NEP, voltados 
para 
capacitação e 
treinamento dos 
profissionais 
que atuam na 
rede municipal 
de urgência. 

121400 200.000,00 Em andamento 
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Objetivo 4 - Promover o cuidado integral às pessoas nos ciclos de vida (criança, adolescente, jovem, adulto e idoso), considerando as questões de gênero, 
orientação sexual, raça/etnia, situações de vulnerabilidade, as especificidades e a diversidade na atenção básica, nas redes temáticas e nas redes de atenção à 
saúde; 
 

DESCRIÇÃO/AÇÃO PRODUTO/ 
UNIDADE DE MEDIDA 
(Indicador) 

META 2018 AÇÃO 
ORÇAMENTÁRIA 

VALOR RESULTADO 

Apoiar as ações de Educação em Saúde e 
PSE.  

Número de Ações 
Desenvolvidas 

Conforme 
Demanda 

1214000 104.250,00 Em andamento  
Obs.: O município 
fechou parcerias 
sem custo com a 
UEPA, SESPA, 
EGPA e outros. 
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Objetivo 5 - Incluir o cuidado integral da pessoa com deficiência nas redes de atenção à saúde, reorganizando as ações nos diversos pontos de atenção; 
 

DESCRIÇÃO/AÇÃO PRODUTO/ 
UNIDADE DE MEDIDA 
(Indicador) 

META 2018 AÇÃO 
ORÇAMENTÁRIA 

VALOR RESULTADO 

Apoiar as ações de cuidado a pessoa com 
deficiência. 

Número de Ações 
Desenvolvidas 

Conforme 
Demanda 

Não se aplica Não se aplica Em andamento 

      

      

      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

113 
 

Objetivo 6 - Reorganizar a atenção à saúde do portador de Hipertensão Arterial Sistêmica, Diabete Melitus e idoso no cuidado integrado em rede desenvolvendo 
ações de promoção, prevenção e assistência à saúde; 
 

DESCRIÇÃO/AÇÃO PRODUTO/ 
UNIDADE DE 
MEDIDA (Indicador) 

META 2018 AÇÃO 
ORÇAMENTÁRIA 

VALOR RESULTADO 

Apoiar as ações de atenção à saúde do 
portador de Hipertensão Arterial Sistêmica, 
Diabete Melitus e idoso 

Número de Ações 
Desenvolvidas 

Conforme 
Demanda 

1214000 50.000,00 Em andamento 
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Objetivo 7 - Reorganizar a atenção à Saúde Bucal, visando cuidado integrado em rede, desenvolvendo ações de promoção, prevenção e assistência à saúde; 
 

DESCRIÇÃO/AÇÃO PRODUTO/ 
UNIDADE DE MEDIDA 
(Indicador) 

META 2018 AÇÃO 
ORÇAMENTÁRIA 

VALOR RESULTADO 

Apoiar, manter e estruturar a atenção a Saúde 
Bucal 

Número de Ações 
Desenvolvidas 

Conforme 
Demanda 

1214000 
1291000 

1.670.000,00 Em andamento 
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Objetivo 8 - Saúde do Homem; 
 

DESCRIÇÃO/AÇÃO PRODUTO/ 
UNIDADE DE MEDIDA 
(Indicador) 

META 2018 AÇÃO 
ORÇAMENTÁRIA 

VALOR RESULTADO 

Apoiar as ações de atenção à saúde do 
homem (com a oferta de palestras, 
consultas e exames) 

Número de Ações 
Desenvolvidas 

Conforme 
Demanda 

1211000 
1214000 

50.000,00 Em andamento 
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Objetivo 9 - Reduzir e prevenir riscos e agravos à saúde da população, considerando os determinantes sociais, por meio das ações de vigilância, promoção e 
proteção, com foco na prevenção de doenças crônicas não transmissíveis, acidentes e violências, no controle das doenças transmissíveis e na promoção do 
envelhecimento saudável e DA SAÚDE DA MULHER; 
 

DESCRIÇÃO/AÇÃO PRODUTO/ 
UNIDADE DE 
MEDIDA (Indicador) 

META 2018 AÇÃO 
ORÇAMENTÁRIA 

VALOR RESULTADO 

Manter as ações de Vigilância em saúde Ações Mantidas Conforme 
Demanda 

1214000 1.692.400,00 Em andamento 

Ampliar o percentual de cobertura vacinal 
adequada (95%) da vacina Pentavalente 
(DTP+HB+Hib) em menores de 01 ano. 

Percentual de 
Cobertura vacinal 
pentavalente. 

95% 1214000 

Garantir a aquisição de 100% dos 
imunobiológicos disponibilizados pelo 
Ministério da Saúde. 

Percentual de 
imunobiológicos 
adquiridos 

100% - 

Promover ações de combate a endemias Ações Mantidas Conforme 
Demanda 

1214000 

Ampliar a realização de exames 
citopatológicos para rastreamento de 
câncer do cólo do útero em mulheres de 
25-64 anos. 

Número de exames 
realizados  

+ 3.000,00 1211000 
1214000 

86.000,00 Em andamento 

 
 
 
 



 

117 
 

Objetivo 10 - Aprimorar o marco regulatório e as ações de vigilância sanitária, para assegurar a proteção à saúde e o desenvolvimento sustentável do setor; 
 

DESCRIÇÃO/AÇÃO PRODUTO/ 
UNIDADE DE 
MEDIDA (Indicador) 

META 2018 AÇÃO 
ORÇAMENTÁRIA 

VALOR RESULTADO 

Apoiar as ações de vigilância sanitária. Número de Ações 
Desenvolvidas 

Conforme 
Demanda 

Não se aplica Não se aplica Em andamento 

Obs.: A Vigilância Sanitária têm Plano Anual próprio, apresentado anteriormente neste Conselho.  
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Objetivo 11 - Promover, para as necessidades do SUS, a formação, a educação permanente, a qualificação, a valorização dos trabalhadores, a desprecarização e a 
democratização das relações de trabalho; 
 

DESCRIÇÃO/AÇÃO PRODUTO/ 
UNIDADE DE MEDIDA 
(Indicador) 

META 2018 AÇÃO 
ORÇAMENTÁRIA 

VALOR RESULTADO 

Qualificar profissionais de saúde e gestores 
em processos de educação, com foco na 
atenção básica, nas redes e programas 
prioritários. 

Percentual de 
profissionais e 
gestores de saúde 
qualificados 

80% 1214000 
129000 

165.000,00 Em andamento 
Obs.: Em parceria 
com SESPA, 
Fundação Osvaldo 
Cruz, UEPA, 
PROTEN, Regional 
de Saúde e outros. 
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Objetivo 12 - Fortalecer os mecanismos de controle social; 
 

DESCRIÇÃO/AÇÃO PRODUTO/ 
UNIDADE DE 
MEDIDA (Indicador) 

META 2018 AÇÃO 
ORÇAMENTÁRIA 

VALOR RESULTADO 

Apoiar as ações do Conselho Municipal de 
Saúde 

Conselho atendido Apoiar as ações 
do Conselho 
Municipal de 
Saúde 

1211000 38.800,00 Em andamento 

Ampliar o serviço de ouvidorias do SUS. Número de serviço 
ampliado 

Ampliar o 
serviço de 
ouvidorias do 
SUS. 

Apoiar as ações o Conselho na realização 
da Conferencia  Municipal de Saúde 

Conselho atendido Apoiar o 
Conselho na 
realização da 
Conferencia 
Municipal de 
Saúde 
Obs.: Custos da 
conferencia 
definido em 
regimento 
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Objetivo  13  -  Estabelecer  ações  para que os  projetos  assistenciais desenvolvidos em  consonância  à  realidade orçamentária  e  financeira,  objetivando  que  
os  resultados  destas  ações  seja  eficiente, efetivo e oportuno, com a finalidade de fortalecer a gestão e aprimorar da saúde do trabalhador. 
 

DESCRIÇÃO/AÇÃO PRODUTO/ 
UNIDADE DE MEDIDA 
(Indicador) 

META 2018 AÇÃO 
ORÇAMENTÁRIA 

VALOR RESULTADO 

Apoiar as ações do Centro de Referência em 
Saúde do Trabalhador (Cerest). 

Número de Ações 
Desenvolvidas 

Conforme 
Demanda 

1214000 360.000,00 Em andamento 

Implantar o Observatório de Saúde do 
Trabalhador - Monitoramento e avaliação 
SINAN 

Preencher o campo 
“ocupação” em, pelo 
menos, 90% das 
notificações de 
agravos e doenças 
relacionados ao 
trabalho. 

Aumentar a em 
50% a 
Identificação e 
as Notificações 
dos Agravos a 
Saúde do 
Trabalhadores 

1214000 10.000,00 Em andamento 

      

      

Apoiar e estruturar o VISAT. Número de Ações 
Desenvolvidas 

Conforme 
Demanda 

01217 10.000,00 Realizado 
Obs.: Não foi 
concluído. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 O Plano de Saúde exigido como uma das condições para recebimento dos repasses de recurso federal de acordo com a Lei nº 8.142/90.  

Definido como obrigatório para os entes públicos no Decreto nº 7.508/11. A Lei Complementar define o processo de planejamento e orçamento 

como ascendente. A Portaria Ministerial nº 2.135 de 25 de Setembro de 2013 e Portaria de Consolidação do SUS nº 01 que estabelecem diretrizes 

para o processo de Planejamento no âmbito do SUS, institui o Plano de Saúde como instrumento central de planejamento para definição e 

implementação de todas as iniciativas no âmbito da saúde de cada esfera da gestão do SUS para o período de quatro anos e orienta a sua elaboração, 

neste sentido o Plano de Saúde de Conceição do Araguaia para o quadriênio 2022 a 2025, elaborado para orientar a gestão na implantação de 

políticas públicas para saúde, deve ser implementada a partir das Programações Anuais de Saúde dos anos de 2022, 2023, 2024 e 2025. Deve ser 

monitorado a partir da elaboração e análises dos Relatórios Detalhados dos quadrimestres e avaliados de forma contínua a partir da elaboração dos 

Relatórios Anuais de Gestão exercícios dos períodos de 2022 a 2025. Será dada ampla divulgação do Plano Municipal de Saúde de Conceição do 

Araguaia no Sistema de Informação DIGISUS-GESTOR Módulo Planejamento do SUS – DIGISUS-DGMP, e a partir das avaliações e da 

necessidade da comunidade de Conceição do Araguaia o Plano Municipal de Saúde pode ser revisado. 

 


