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APRESENTAÇÃO 
 

 

Com foco na promoção do acesso com qualidade as ações e serviços de saúde e no 

fortalecimento do Sistema Único de Saúde (SUS), este Plano Municipal de Saúde orientará a gestão 

municipal no período de 2022 a 2025. Esperamos que o mesmo seja um marco importante na 

consolidação da democracia institucional e da gestão participativa, contribuindo para o fortalecimento 

do controle social e participação popular promovido através da VIII Conferencia Municipal de Saúde 

de Jacundá. 

Considerando o cumprimento das prerrogativas legais do Sistema Único de Saúde (SUS), 

estabelecidas pela Lei Orgânica da Saúde (Leis nº. 8.080/90 e 8.142/90).  

Considerando que as Normas Operacionais de Assistência à Saúde (NOAS/01 e 02), 

publicadas em 2001 e 2002, em conformidade com os documentos que regulamentam o SUS, 

estabelece como critério de habilitação/desabilitação e pactuação do Distrito Federal, estados e 

municípios a regularidade na prestação de contas dos fundos de saúde e apresentação do relatório de 

gestão ao conselho de saúde.  

Resultado do acúmulo de debates, este plano é estruturado a partir de sugestões dos 

profissionais que atuam na saúde do município, com participação na discussão e definição das 

prioridades na saúde local e refletem de forma clara as propostas para o andamento das atividades 

que serão desenvolvidas no período de 2022 a 2025.  

Este é um documento que contém as diretrizes, ações, indicadores e metas, o mesmo foi 

elaborado com base na análise do perfil demográfico, epidemiológico e sanitário da população, nos 

projetos prioritários e nas Redes de Atenção à saúde propostas no plano de governo indicados no PPA, 

LDO e LOA para a saúde, da gestão 2022-2025. A Secretaria Municipal de Saúde tem como objetivo 

nestes próximos 04 anos, implementar através de um trabalho árduo, a cultura do planejamento 

ancorada na Lei 8.080/1990. Sendo o principal instrumento de planejamento o Plano Municipal de 

Saúde, seguidas da confecção periódica  da Programação Anual de Saúde. 

O Município vem de uma busca constante pela consolidação das políticas públicas de saúde de 

forma regionalizada e hierarquizada, com programação de metas pactuadas nas instancias colegiadas, 

e neste firmamos importante compromisso a cumprir.  
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METODOLOGIA 

A metodologia adotada contempla um conjunto de recomendações, em especial oriundas do Ministério da 
Saúde mencionado, com destaque para: 

1) A adoção de quatro eixos para a ANÁLISE SITUACIONAL e para a formulação de objetivos, diretrizes e 
metas, a saber: 

a) As condições de saúde da população e a organização de serviços com capacidade instalada. 

b) Os determinantes e condicionantes de saúde, fundamentais para a qualidade de vida da população, cuja 
abordagem tem sido objeto de priorização nos contextos internacional e nacional. 

c) A gestão em saúde, análise da viabilidade das ações do PMS. 

2) A definição de objetivos e metas da Programação da Saúde com o estabelecimento de metas de impacto 
e compatíveis com o período de vigência do instrumento plurianual; 

3) A proposição de metas tendo em conta os Indicadores aplicáveis ao seu monitoramento, com a 
indicação dos PACTOS a serem utilizadas; 

4) A operacionalização do Plano mediante programações anuais, orientadoras de adequações do PNS, a 
partir de relatórios de gestão, na conformidade dos instrumentos básicos do Sistema de Planejamento do 
SUS, estabelecidos pela Portaria nº 3.332/2006; e fortalecido pela Lei Complementar 141 de 13 de janeiro 
de 2012 que regulamenta o §3º do Art. 198 da CF sobre a disposição de valores mínimos a serem aplicado 
anualmente pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios em ações de serviços público de saúde. 

 
5) A adoção de processo dinâmico de construção, acompanhamento e avaliação do PMS, ajustável a novas 
realidades que, nesta concepção, deve orientar a elaboração do Plano Plurianual (PPA). A recomendação 
de que a formulação do PPA viabilize a construção das Linhas básicas do Plano Municipal de Saúde 2022-
2025, as quais subsidiaram a elaboração do Plano Plurianual. 

O processo de construção do PMS compreendeu duas etapas: a primeira comum ao PMS e ao PPA e, a 
outra, observando os princípios e diretrizes que regem cada um. 

O PPA é apresentado a Câmara Municipal de Vereadores de Jacundá até o último dia útil do mês de agosto, 
o que gera a necessidade de um cronograma para viabilizar o cumprimento deste prazo. 

A primeira etapa do trabalho teve por objetivo a elaboração descentralizada de propostas-base de ambos 
os instrumentos para o período 2022-2025, conduzida pelas coordenações de planejamento da Prefeitura 
e Secretaria de Saúde. Para subsidiar tais processos, a Secretaria de Saúde realizou estudos, a partir dos 
anos, buscando a formulação de objetivos e diretrizes, segundo as recomendações do relatório Plano 
Nacional de Saúde/PNS. 

Com base nos objetivas e diretrizes identificadas, procedeu-se a outro exercício, dessa vez em relação ao 
PPA, com a proposição de programas e ações, baseado no Projeto de Lei Orçamentária de 2021 (LDO). 

 
A construção das duas propostas-base envolveu, em síntese: 

a) A construção da análise situacional, conforme a competência/responsabilidade de cada área e segundo 
o guia dos instrumentos básicos do Planeja SUS; 

b) O exercício que identificaram objetivos e diretrizes para o PMS, frente à análise situacional, com a 
proposição de mudanças ou adequações, assim como a construção de metas, de Indicadores e identificação 
de fontes; 

c) O exercício que identificou programas e ações para o PPA, com a indicação de adequações, considerando 
as proposições feitas para o Plano Municipal. 
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A segunda etapa do processo consistiu na formulação do PMS e do PPA, com o direcionamento que lhes é 
próprio, segundo os prazos definidos. Em relação ao PPA, cumpriu-se a agenda fixada pela Secretaria 
Municipal de Administração e Planejamento, da PMJ. 

Quanto ao PMS, a agenda de construção incluiu as seguintes etapas: 

a) Elaboração sistemática de monitoramento e avaliação do PMS com estruturação desta versão, baseada 
no consolidado das propostas oriundas dos Setores da Secretaria Municipal de Saúde e entidades, na qual 
foram identificadas as lacunas existentes e ainda dos problemas relatados em reunião do Conselho 
Municipal de Saúde; 

b) Articulação com órgãos e entidades para preenchimento das lacunas identificadas, incorporando 
medidas e metas consignadas; 

e) Apreciação pelos dirigentes e formalização da proposta do Secretário de Saúde do PMS 2022-2025, no 
departamento de Planejamento e apoio técnico; 

f) Apresentação da proposta ao Conselho Municipal de Saúde – CMS – em suas reuniões destinadas ao 
propósito cabendo alterações, supressões, modificações e recomendações do CMS. 

 

O PMS 2022-2025 está estruturado em três partes: 

I - ANÁLISE SITUACIONAL 
Compreende:   

 Estrutura do Sistema De Saúde;  
 Redes de Atenção À Saúde;  
 Condições Sociossanitárias;  
 Fluxos de Acesso;  
 Recursos Financeiros;  
 Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde;  
 Ciência, Tecnologia, Produção e Inovação em Saúde e Gestão.  

 
II - DEFINIÇÃO DAS DIRETRIZES, OBJETIVOS, METAS E INDICADORES;   
III - MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DO PMS. 
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1. IDENTIFICAÇÃO DO MUNICÍPIO 

 
1.1 CARACTERÍSTICAS 

 
Município: Jacundá                                      UF: PARÁ 

 
Código de Endereçamento Postal: 68.590-000 

 
Data de Fundação : 05/04/1923                Emancipação: 29/12/1961 

 
Aniversário: 29 de dezembro 

 
Localização:  Sudeste do Pará, às margens da Rodovia estadual Paulo Fontelles - PA-150. 

 
Região de Saúde:  11 ª  Região Administrativa SESPA. 

 
População Estimada (2021): 60.517 habitantes 

 
Área da unidade territorial [2021]:  2.008,315 km² 

 
Clima: Tropical Semiúmido  

 
Distância até a capital: 485 km 

 
 
 1.2 ADMINISTRAÇÃO  

 

Prefeito Municipal:  Itonir Aparecido Tavares (PL 2021 – 2024) 

 

Endereço da Prefeitura: Rua Pinto Silva s/n Centro de Jacundá-PA.  

 

Gestor Municipal de Saúde:  Irailde Gonçalves Bizarrias 

 

Endereço da Secretaria M. de Saúde:   Rua Alacid Nunes nº 883, Centro de Jacundá-PA. 

 

E-mail da Secretaria de Saúde: saude.jacunda@hotmail.com  
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1.3  HISTÓRICO 
 
      O município de Jacundá pertence a zona fisiográfica do Itacaiunas e foi emancipado no início da 
década de 1960. As suas terras pertenceram, primeiramente, ao município de Marabá e depois ao de 
Itupiranga. O Vilarejo de "Arraia" surgiu em 1915, por iniciativa do coronel Francisco Acácio de 
Figueiredo, integrante do grupo que imigrou com Carlos Leitão do Goiás para o Pará em 1894. 

      Por força do decreto-lei estadual nº 3131 de 1938, Jacundá foi extinto e integrado ao distrito- sede 
de Marabá. Entretanto, em 1943, teve parte do seu território transferido para o distrito de Itupiranga. 
Essa situação permaneceu até 29 de dezembro de 1961, quando o município de Jacundá foi 
desmembrado daqueles dois municípios pela lei estadual nº 2460, tornando- se uma unidade 
autônoma. 

      Moradores da antiga Jacundá, então localizada às margens do Rio Tocantins, tinham seus projetos 
individuais de vida baseados, principalmente na pesca, criação de gado e agricultura de subsistência, 
predominando as culturas de arroz, feijão e mandioca. 

      Na década de 70 surgia a Rodovia PA-150 e a barragem de Tucuruí começava a ser projetada. A 
abertura da rodovia abriu também novas expectativas de vida para os moradores, ao mesmo tempo que 
atraiu uma legião de imigrantes. 

      Jacundá tem duas fases históricas importantes: a primeira começa no dia 29 de Dezembro de 1961 - 
data da emancipação - e se estende até 1980. A segunda começa do ano de 1980 e estende-se até os dias 
atuais. Esta segunda data refere-se à transferência da sede do município (ainda conhecida como Vila 
Arraia"), que antes era localizada às margens do Rio Tocantins, para as margens da Rodovia Paulo 
Fontelles (PA-150), em virtude da necessidade de remanejamento da população ribeirinha do rio 
Tocantins para a formação do grande lago da Hidrelétrica de Tucuruí. Arraia, na condição de sede 
municipal, passou a denominar-se Jacundá ainda em 1962, formando o único distrito do município. 

 

BANDEIRA:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  9  

 

2. ANÁLISE  DA SITUAÇÃO DE SAÚDE 

 

2.1 DETERMINANTES SOCIAIS  

2.1.1 ASPECTOS CULTURAIS  E SOCIOECONÔMICOS  

 
      O município ocupa uma área de 2.008,315 km² distando 485 km da capital (Belém), o acesso se dá 
pela rodovia BR 155. Limites: ao sul com Rondon do Pará, ao leste com Goianésia do Pará, ao oeste 
com Itupiranga e Nova Ipixuna, ao norte com Mojú e Tucuruí. A rede hidrográfica é formada pelos rios 
Jacundá, Jacundazinho, Arraia, Tocantins, Sabiá, São Domingos, Mojú e Jabotizão. 

O extrativismo vegetal, a pecuária, e a pesca são os principais meios de subsistência da população. Na 
agricultura destacam-se principalmente o plantio de arroz, feijão, milho e mandioca. 

      Do lago de Tucuruí são extraídos pescado, sendo esta uma das culturas de subsistência, pois a pesca 
do lago abastece a região e ainda outros estados. 

 

 

MAPA:  
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CULTURA 

      O município de Jacundá possui como principal manifestação religiosa a festa em homenagem ao seu 
padroeiro, São João Batista, comemorado no dia 24 de junho. Outros eventos de caráter popular e 
religioso ocorrem na cidade, entre eles, festejo de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, realizado em 20 
de outubro. 

      Também é realizado no município de Jacundá uma das maiores trilhas motorizadas da Região Norte 
do Brasil], a "Trilha TÔ NA PEGA", evento em que centenas de motocicletas, jipes e quadriciclos 
percorrem as estradas da zona rural, entre trechos de mata e de lamaçais. 

A Feira da Indústria Comércio e Agropecuária de Jacundá, conhecida como FEICAJ, é uma forte 
atração cultural, para a qual, durante uma semana, a população volta suas atenções, tendo como 
atrações espetáculos musicais noturnos, exposição de gado bovino (matrizes e reprodutores 
selecionados das fazendas da região), além de barracas de artesanato e de itens do comércio local. 
Também, durante a feira, realizam-se rodeios com grande presença de público. 

 

PANORAMA SOCIO-ECONÔMICO 

      Jacundá é um município com população estimada em 60.517 habitantes, suas principais fontes de 
renda são a pecuária, pesca, extrativismo vegetal, comércio local, aposentados/pensionistas e famílias 
beneficiarias do Auxílio Brasil. Possui uma área de 2.008,315 km² e está a uma altitude de 108 metros 
em relação ao nível do mar. 

O município de Jacundá apresenta  PIB de R$ 8.174,72 (2018), uma população de 7.387 famílias 
beneficiárias do Auxílio Brasil (antigo bolsa família) e estão na faixa de extrema pobreza 8.519 
famílias, o IDHM(2010) de 0,622. 

fonte https://cecad.cidadania.gov.br/tab_cad.php  

 

  Índice de Desenvolvimento Humano Município - Jacundá – PA 
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2.2 DETERMINANTES E CONDICIONANTES DE SAÚDE 
 

2.2.1 HÁBITOS E ESTILO DE VIDA  
  

Os hábitos e estilos de vida estão intimamente associados à condição de saúde das pessoas, 
integram assim o amplo espectro de questões – sociais, econômicas, políticas, culturais – que 
envolvem a promoção da saúde, que constitui condição essencial à qualidade de vida individual e 
coletiva.  

Entretanto, cabe à gestão municipal estimular, apoiar e articular as ações de promoção da saúde, 
por meio de práticas educativas e comunicativas, capazes de promover a transformação social em 
saúde.  

A prática da atividade física está sendo difundida no mundo como um fator de proteção para 
saúde dos indivíduos. Além dos benefícios já conhecidos, como a melhoria da circulação sanguínea e 
o aumento da disposição para as atividades diárias, ressaltam-se também os aspectos de socialização 
e a influência na redução de estados de ansiedade ou de estresse, o que conferem à prática da 
atividade física a capacidade de favorecer a melhoria do bem-estar dos indivíduos praticantes.  

O município conta com academia ao ar livre que propicia a população um ambiente para 
desenvolvimento de atividade física e lazer.   

A alimentação e a nutrição constituem requisitos básicos para a promoção e a proteção da saúde, 
possibilitando a afirmação plena do potencial de crescimento e desenvolvimento humano, com 
qualidade de vida e cidadania. No plano individual e em escala coletiva, esses atributos estão 
consignados na Declaração Universal dos Direitos Humanos, promulgada há 50 anos, os quais foram 
posteriormente reafirmados no Pacto Internacional sobre Direitos Econômicos, Sociais e Culturais 
(1966) e incorporados à legislação nacional em 1992. Melhoria das condições de alimentação, 
nutrição e saúde da população brasileira mediante a promoção de práticas alimentares adequadas e 
saudáveis, a vigilância alimentar e nutricional, a prevenção e o cuidado integral dos agravos 
relacionados à alimentação e nutrição.   

 
 
 

2.2.2 CONDIÇÕES SANITÁRIAS 

 
          A população urbana recebe água encanada fornecida através da empresa Jacundá Ambiental 

que atende 45% das residências, a outra grande maioria utiliza-se de poço tipo amazonas para 
aquisição de água.  

          O sistema de abastecimento de água, executada pela Jacundá Ambiental recebe tratamento 
físico, químico e biológico atendendo os parâmetros estabelecidos em legislação vigente. 

A coleta e o tratamento de esgotos, a limpeza urbana e o manejo de resíduos sólidos são 
serviços essenciais. Grande parte da população urbana dos municípios não são atendidas pelo 
sistema de coleta e transporte de esgoto tratado e o lançamento desse esgoto contaminarem os 
corpos receptores, a  destinação inadequada do lixo gerado e a falta de Água tratada também geram 
graves problemas e estão em inconformidade com o Plano Nacional de Saneamento Básico. As 
consequências causadas pela poluição são extremamente danosas ao meio ambiente, tornando a 
realidade das cidades um problema ambiental, social e de saúde pública, que precisa urgente 
atenção. 
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No município de Jacundá apenas o bairro Eletronorte recebeu um sistema de esgotamento 
sanitário executado pela empresa Eletronorte no ano de 1984 que na época atenderia 100% da 
população local, no entanto com o crescimento do bairro ouve um inchaço da polução e a rede de 
esgotamento sanitário tornou-se insuficiente para atender as necessidades básicas dos moradores 
que passaram viver uma nova realidade, tendo que assim como os moradores de outros bairros, 
fazer o lançamento de esgoto domésticos nas vias púbicas, e passaram a conviver com esgotos a céu 
aberto em vários pontos do bairro. Portanto hoje pode se dizer que não existe sistema se 
tratamento de esgoto sanitário no município.  

Há existência de problema grave que acontecem em alguns pontos da cidade o constante 
extravasamento de bueiros que lança esgoto in natura nas ruas, podendo acarretar uma series de 
doenças, além do que contaminam o solo e compromete o lençol freático. 

O tratamento do esgoto, antes do seu lançamento em qualquer corpo hídrico, tem como 
objetivo prevenir e reduzir a propagação de doenças transmissíveis causadas por microrganismos 
patogênicos, conservar as fontes de abastecimento de água para o seu uso doméstico, industrial e 
agrícola, manter as características da água necessária a piscicultura, realizar a manutenção das 
águas para banho e outros processos recreativos e preservar a fauna e flora aquáticas, por isso o 
municio de Jacundá juntamente com a concessionária responsável pelo implantação do sistema de 
tratamento de esgotamento sanitário darão início aos trabalhos de implantação do sistema de 
tratamento de esgoto com previsão para o primeiro semestre de 2022.  

Os resíduos sólidos, têm a Prefeitura Municipal de Jacundá como órgão responsável pela 
coleta de lixo do município que cobre em média 95% da população, os resíduos sólidos tem como 
destino final o lixão a céu aberto situação inadequada a política nacional de resíduos sólidos, 
distante 4,5 km da zona urbana, atualmente são coletados 24 toneladas/dia. 

  Diante de todos os problemas relacionados ao saneamento básico no município, a Prefeitura 
de Jacundá está trabalhando em busca de soluções que venham sanar as necessidades básicas da 
população, bem como a implantação do sistema de tratamento de esgotamento sanitário e 
implantação de um aterro sanitário, para dar destino correto ao resíduos sólidos gerados. 

           O levantamento, elaborado a partir de relatório da SEMOB e empresa de abastecimento de 
água local. 

2.2.3 ESTRUTURA EXISTENTE  ESTABELECIMENTOS - CNES  
 

ORDEM TIPO DE UNIDADE SUS 
NÃO 
SUS 

TOTAL 
GERAL 

1 CENTRAL DE GESTAO EM SAUDE - SMS 1 0 1 
2 POSTO DE SAUDE/ESTRATÉGIA DE SAUDE DA FAMILIA 7c/saúde bucal 10 0 10 
3 POSTO DE SAUDE – ZONA RURAL 2 0 2 
4 Equipe PACS 1 0 1 
5 ASSISTENCIA FARMACEUTICA – FARMÁCIA CENTRAL 1 0 1 
6 NÚCLEO DE ATENDIMENTO MULTIPROFISSIONAL - NAM 1 0 1 
7 UNIDADE DE VIGILANCIA EM SAUDE 1 0 1 
8 CENTRAL DE REGULACAO DO ACESSO 1 0 1 
9 LABORATORIO DE SAUDE ANALISES CLINICAS 1 3 4 

10 HOSPITAL GERAL 1 1 2 
11 HC – ALA COVID 19 1 0 1 
12 TELEMEDICINA  1 0 1 
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              2.3  SISTEMA de INFORMAÇÃO DATASUS – MINISTÉRIO DA SAÚDE 
 

O Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde (DATASUS) surgiu em 1991 com a 
criação da Fundação Nacional de Saúde (Funasa), pelo Decreto 100 de 16.04.1991, publicado no 
D.O.U. de 17.04.1991 e retificado conforme publicado no D.O.U. de 19.04.1991. Na época, a Fundação 
passou a exercer a função de controle e processamento das contas referentes à saúde, foi então 
formalizada a criação e as competências do DATASUS, que tem como responsabilidade prover os 
órgãos do SUS de sistemas de informação e suporte de informática, necessários ao processo de 
planejamento, operação e controle dos diversos sistemas que auxiliam diretamente o Ministério da 
Saúde no processo de construção e fortalecimento do SUS.  

Atualmente, o Departamento é um grande provedor de soluções de software para as secretarias 
estaduais e municipais de saúde, sempre adaptando seus sistemas às necessidades dos gestores e 
incorporando novas tecnologias, na medida em que a descentralização da gestão torna-se mais 
concreta. 

 
FONTES do DATASUS: 

2.3.1 PANORAMA DEMOGRÁFICO 
 
O município  de  Jacundá  possui  uma  população  de:  60.517  habitantes,  segundo DATASUS. 

A população Jacundaense é considerada adulta jovem, haja vista que em maioria, encontram-se 
localizada na faixa etária de 20 a 59 anos. Apresentando uma população de homens com 49,48...% e a 
feminina de 50,51..%, no município de Jacundá, segundo estimativas preliminares DATASUS. 

 

13 UNIDADE MOVEL PRE-HOSPITALAR DE URGENCIA – SAMU 192 1 0 1 
14 CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL 1 0 1 
15 SERVIÇOS ATENÇÃO DOMICILIAR -  MELHOR EM CASA 1 0 1 
16 CLINICA/CENTRO DE ESPECIALIDADE - IMEC 0 2 2 
17 APAE 0 1 1 

   
TOTAL   32 
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2.3.2  NATALIDADE  
 

    O quadro abaixo mostra a série histórica dos nascimentos em Jacundá, no período de 2018 a 2021.  

Freqüência por Ano do Nascimento segundo Ano do Nascimento 

Ano do Nascimento 2018 2019 2020 2021 Total 

2018 751 0 0 0 751 

2019 0 715 0 0 715 

2020 0 0 674 0 674 

2021 0 0 0 647 647 

Total 751 715 674 647 2.787 

 

 

 

2.3.3 MORBIDADE 

Doenças e Agravos de acordo com Sistema de Notificação (SINAN) 

Tabela  - Agravos de Notificação Compulsória Ocorridos no Ano de 2016 a 2021 

 

Agravos Compulsório Total 

Doenças de Chagas Aguda 0 

Doenças Exantemáticas 0 

Febre Amarela 0 

Hantaviroses 0 

Leptospirose 0 

Meningite 1 

Gestantes HIV + 4 

Sindrome do Corrimento Uretral Masculino 7 

Leishmaniose Visceral 10 

AIDS 18 

Sífilis Congênita 23 

Intoxicações Exógenas 31 

Tuberculose 69 

Sífilis em Gestante 95 

Hepatites Virais 101 

Leishmaniose Tegumentar Americana 134 

Acidente por animais peçonhentos 179 

Sífilis Adquirida 192 

Violência doméstica, sexual e/ou outras violências 200 

Hanseníase 234 

Atendimento Antirrábico 927 

Total 2225 
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Enfrentamento da Sars-CoV-2 (COVID-19) 

No ano de 2020, o mundo conheceu a COVID-19, uma doença causada pelo Sars-CoV-2, 
uma nova cepa de Coronavírus, esse novo agente (nCoV-2019) foi descoberto em 31/12/19 após 
casos registrados na China, com potencial de causar Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG), a 
disseminação de pessoa para pessoa se tornou o principal modo de transmissão. Em 9 de janeiro 
de 2020, a Organização Mundial da Saúde (OMS) confirmou a circulação do novo coronavírus e em 
11 de março de 2020 a Organização Mundial de Saúde (OMS) decretou Pandemia da Covid-19, 
assim identificando como problema de saúde de ordem mundial. No Brasil, foi declarada 
Emergência de Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN) no dia 03 de Fevereiro de 2020.  

Diante disso, foram publicadas diversas normativas com impacto financeiro nas ações e 
serviços de saúde programadas. O que demanda a emergente necessidade atualizar e de 
compatibilizar as ações correlatas do Plano de Contingência de Enfretamento da COVID-19 da 
SMSJ. 

 

 

Atualmente, a queda de casos e óbitos vem acompanhando a involução expressa nos dados do 
Estado como um todo. A taxa de ocupação de leitos também está baixa, conforme mostra a   

Tabela 04: Leitos exclusivos para COVID-19 no Pará 
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DESEMPNEHO DA VACINAÇÃO CONTRA COVID-19 NO MUNICÍPIO DE JACUNDÁ 
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2.3.4 MORTALIDADE  

 

 

 

2.3.4.1 Tabela 1 – Principais causas de mortalidade em Jacundá de 2017 a 2021* 

 

Ordem Causas Determinantes 2017 2018 2019 2020 2021 Total 

1 Demais causas de morte 31 32 33 48 68 212 

2 Infarto agudo do miocárdio 19 18 37 34 26 134 

3 Diabetes mellitus 37 28 17 16 15 113 

4 Homicídios 18 17 28 19 11 93 

5 D. cerebrovasculares 23 25 15 18 10 91 

6 D. hipertensivas 19 12 15 12 16 74 

7 Acidentes de trânsito transporte 14 6 13 12 10 55 

8 Demais causas perinatais 14 7 8 5 7 41 

9 Bronquite, enfisema, asma 11 10 7 5 4 37 

10 Pneumonias 11 6 3 9 7 36 

11 Cirrose e d crônicas fígado 5 7 9 7 3 31 

12 Mal definidas 8 3 4 6 4 25 

13 Outros acidentes 4 5 2 3 3 17 

14 Alcoolismo 4 2 2 5 4 17 

15 Aids 4 4 1 5 2 16 

16 Insuficiência cardíaca 2 4 2 5 1 14 

17 CA próstata 7 2 2 1 2 14 

18 CA pulmão 4 1 0 5 3 13 

19 CA colo de útero 3 2 5 1 1 12 

20 CA estomago 3 1 4 4 0 12 

21 CA mama 2 4 2 2 2 12 

22 CA fígado 4 5 1 1 1 12 

23 Ulcera estomago e duodeno 0 3 1 2 6 12 

24 Insuficiência renal 3 4 0 2 1 10 

25 Miocardiopatias 3 1 2 2 2 10 
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26 Suicidios 4 2 3 1 0 10 

27 Septicemia 0 4 2 2 0 8 

28 Desnutrição 1 1 3 1 2 8 

29 Lesões intenc indeterminada 1 4 3 0 0 8 

30 Quedas 1 0 1 3 2 7 

31 Outras doenças isquem coração 1 3 0 3 0 7 

32 Hipoxia intra-uterina/asfixia nascer 2 2 2 0 0 6 

33 CA esôfago 2 0 1 3 0 6 

34 Doenças infec. intest 3 1 1 0 1 6 

35 Demais anomalias congênitas 0 2 2 0 2 6 

36 Outras doenças pulmão 0 0 1 2 2 5 

37 Leucemias 0 3 2 0 0 5 

38 Anomalias congênitas coração e circulação 2 2 1 0 0 5 

39 Prematuridade 2 0 1 1 0 4 

40 Anemias 0 2 1 0 1 4 

41 Anomalias congênitas sist. nervoso 0 1 0 0 3 4 

42 CA pâncreas 2 1 0 1 0 4 

43 Tuberculose 1 1 0 0 1 3 

44 Afec. respiratórias RN 0 0 3 0 0 3 

45 D. reumática crônica coração 0 0 2 1 0 3 

46 D. membrana hialina 1 0 2 0 0 3 

47 CA colón 2 1 0 0 0 3 

48 D. circulação pulmonar 0 0 2 0 0 2 

49 Infecções espec. período perinatal 0 0 1 1 0 2 

50 CA reto, anus 0 0 1 0 0 1 

51 Mortes maternas 0 0 0 1 0 1 

52 CA laringe 0 0 0 0 1 1 

53 CA útero porção n/especificada 0 1 0 0 0 1 

54 Aneurisma e dissecção aorta 1 0 0 0 0 1 

55 D Chagas 0 0 0 0 1 1 

56 Doenças glomerulares 0 1 0 0 0 1 

57 Anomalias congênitas ap. digestivo 0 0 0 1 0 1 

            Fonte: SIM/MS – Atualizado em 04/10/2021 
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2.3.4.2  MORTALIDADE  INFANTIL 

     Essas mortes precoces podem ser consideradas evitáveis, em sua maioria, desde que garantido o 
acesso em tempo oportuno a serviços qualificados de saúde. Decorrem de uma combinação de fatores 
biológicos, sociais, culturais e de falhas do sistema de saúde. As intervenções dirigidas à sua redução 
dependem, portanto, de mudanças estruturais relacionadas às condições de vida da população, assim 
como de ações diretas definidas pelas políticas públicas de saúde. O quadro abaixo mostra a série 
histórica dos óbitos ocorridos no município de Jacundá 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.4.3 MORTALIDADE MATERNA 

         Estima a frequência de óbitos femininos em idade fértil atribuídos a causas ligadas a gravidez, 
parto e puerpério, em relação ao total de gestações (representado pelo total de nascidos vivos). Reflete 
a qualidade da assistência à saúde da mulher. Taxas elevadas de mortalidade materna estão associadas 
à insatisfatória prestação de serviços de saúde a esse grupo. O pré-natal é a parte mais importante de 
uma gravidez. É através dele que a mulher tem o acompanhamento correto da sua gestação. Os exames 
oferecidos nesta etapa ajudam a prevenir e cuidar de doenças, aparentemente simples, mas que 
podem matar. Durante as consultas, os médicos verificam a pressão, índices de infecção, possíveis 
anormalidades nas crianças, problemas cardíacos, dentre outros fatores. No Brasil, a principal causa 
de morte materna está ligada à falta de cuidado com a mulher no pós-parto, havendo inúmeros 
registros de hemorragias. Já no Pará, é a infecção que mais mata gestantes, tanto no pré quanto no pós-
natal. “Poucas mulheres sabem, mas é preciso continuar o acompanhamento médico, pelo menos até 
os 40 dias após o nascimento da criança. Esta fase também é crítica e pode trazer muitas complicações. 
O município de Jacundá hoje não possui 100% de cobertura da atenção básica e laboratório que possa 
suprir as necessidades de acompanhamento adequado do pre natal e puerpério. 

 

Não houve óbitos em 2018, 2019 
 ...  até 11/2021. 
 

                     
2.4  AÇÕES E SERVIÇOS DE 



  20  

 

SAÚDE  

 
2.4.1 GESTÃO E GOVERNANÇA 

A Administração de empreendimentos de saúde. Avaliar as necessidades da instituição, gerenciar 
processos e programas, criar e aplicar políticas, garantir o conforto e a segurança dos pacientes e gerenciar 
equipes são algumas das atribuições da área de gestão em saúde. 

GESTÃO NO SUS  

Planejamento participativo, gestão solidária, promoção e execução de serviços de saúde pública no 
âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS).   

a) Tipo: Gestão Plena da Atenção Básica   

 
 b) Consórcio Intermunicipal de Saúde: O Município integra os Consórcios Intermunicipal 
      

       AMAT : 

Associação dos Municípios do Araguaia Tocantins (AMAT Carajás) é uma 
entidade brasileira, e fórum institucional com sede na cidade de Marabá (Pará), fundada 
em 1977, composta pelos municípios do Sul e Sudeste do Pará (região Araguaia e Tocantins), e 
visa à integração administrativa, e o desenvolvimento sócio-econômico, através de políticas 
públicas sustentáveis focado no planejamento microrregional e prestação de assistência técnica 
e serviços nas diversas áreas de ação das administrações municipais. 

      CISAT:  

 Consórcio Público Intermunicipal de Saúde do Araguaia e Tocantins (CISAT) é uma 
entidade brasileira com sede na cidade de Marabá, no Pará. Foi fundada em 17 de 
Dezembro de 1998, é composta pelos municípios do Sul e Sudeste do Pará, filiados à AMAT. Tem 
por finalidade contribuir e amparar os municípios da região com serviços de saúde de qualidade 
em parceria com o poder público e a iniciativa privada. 

 

c)  Normatização :  A Lei 8142. LEI Nº 8.142, DE 28 DE DEZEMBRO DE 1990. Dispõe sobre a 
participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde (SUS) e sobre as transferências 
intergovernamentais de recursos financeiros na área da saúde e dá outras providências.   

 A Lei Federal 8.080/90, art. 33, parágrafo 1° cria o Fundo Nacional de Saúde e a Lei Federal 
8.142/90, art. 4°, estabelece que para receber recursos do Governo Federal, Estados e Municípios 
devem ter Fundo de Saúde.  

   - Lei de Municipal de Criação do Fundo Municipal de Saúde:  

            Tipo: DECRETO MUNICIPAL n° 003/10  DATA: 08/01/2010 CNPJ:  11.528.843/0001-81  

 
   - Lei Municipal de Criação do Conselho Municipal de Saúde:  

            Tipo: DECRETO MUNICIPAL n° 045/17  DATA: 15/09/2017 

 

Modelo de Gestão   
Missão Garantir o direito à saúde do indivíduo e da coletividade de forma humanizada no município, 

através da gestão democrática e efetiva das ações e serviços de saúde.  
Visão     Ser excelência na atenção à saúde.  
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Valores  
Humanização: Valorização dos diferentes sujeitos implicados no processo de produção de 
saúde: usuários, trabalhadores e gestores. É o SUS mais ágil, mais resolutivo e acolhedor.  

 Qualidade: Garantir a eficiência e eficácia na aplicação de recursos e prestação das ações e 
serviços de saúde.  

 Integralidade: Atender as necessidades do indivíduo como um todo incluindo a promoção 
da saúde, a prevenção de doenças, o tratamento e a reabilitação.  

 Universalidade: Todos os cidadãos têm direito de acesso aos serviços de saúde em todos os 
níveis de atenção.  

 Equidade: Atenção as pessoas em igualdade de condições de acesso aos serviços, 
respeitando a singularidade e a diversidade dos seres humanos.  

 Democratização: Fortalecer a participação da sociedade e dos trabalhadores nas instâncias 
de gestão e organização dos SUS, respeitando as idéias, os valores, a cultura e as diferentes 
formas de organização.  

 Ética: Compromisso com a vida e respeito a crenças e valores.  

 

 2.4.1.2 EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE E GESTÃO DE TRABALHO  

 A Secretaria Municipal de Saúde, sempre que possível disponibiliza as condições e ferramentas 
necessárias para o processo de educação em saúde e gestão do trabalho através do custeio de cursos 
e capacitações, bem como o pagamento de diárias para o deslocamento de servidores que se 
ausentam do município para participar de cursos e capacitações ofertados por outras instâncias do 
SUS e planeja a implementação do setor de Educação em Saúde, com o apoio da 11º CRS/SESPA a fim 
de executar o Plano de Educação Permanente Municipal.  

Um dos grandes desafios do município é a oferta em bases solidas, de educação profissional 
articulada aos serviços de saúde.  

A Política Nacional de Educação Permanente em Saúde (PNEPS), instituída pela Portaria GM/MS 
nº 198, de 13 de fevereiro de 2004, em seu Artigo 1º, concebe a Educação Permanente em Saúde 
(EPS) como uma “estratégia do Sistema Único de Saúde (SUS) para a formação e o desenvolvimento 
de trabalhadores para o setor”.  
 

Pressupondo que a Atenção Primária à Saúde (APS) e Vigilância em Saúde (VS) devem se 
articular para a adequada identificação de problemas de saúde nos territórios e realização de 
planejamento de estratégias de intervenção clínica e sanitária mais efetivas e eficazes, orienta-se que 
as atividades das equipes da Atenção Básica e de Vigilância em Saúde devam ser integradas. 

 
Entende-se que as ações de vigilância em saúde como transversais a todas as ações da equipe de 

APS, que envolvem desde o olhar sobre o território até a organização de linhas de cuidado, passando 
pelo entendimento do processo saúde-doença que norteia as consultas individuais e coletivas, visitas 
domiciliares, grupos e procedimentos realizados pelas equipes de APS. 

 
Portanto, a organização das ações integradas de trabalho é responsabilidade partilhada das 

equipes de APS e VS, da atenção e da gestão, sendo imprescindível priorizar esta pauta nos espaços 
de diálogo entre essas equipes no cotidiano de trabalho, buscando construir os caminhos para se 
chegar a essa integração em cada realidade. 
 

Para qualificar a atenção à saúde voltada para a promoção, prevenção, controle de doenças e 
agravos no âmbito APS, é fundamental que os profissionais estejam minimamente familiarizados 
com os elementos referentes à ocorrência das doenças e agravos (tempo, lugar e pessoa) e que 
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tenham capacidade de análise dos dados essenciais referentes aos determinantes e condicionantes 
da saúde, às estatísticas vitais.  
 

Nesse sentido, o processo de formação das equipes deve desenvolver o raciocínio 
epidemiológico para compreensão e intervenção sobre os problemas de saúde prioritários da 
população no território, tomando como base o diagnóstico situacional para o planejamento e 
programação das ações de promoção, prevenção, controle e eliminação das doenças e agravos no seu 
território de atuação. 

Propõe-se neste plano a realização de conferências, aulas, cursos, ou disponibilização de objetos 
de aprendizagem interativos sobre temas relacionados às doenças e agravos contextualizando ao 
território municipal, oportunamente ministrados presencialmente ou remoto por meio de 
Tecnologias de Informação e Comunicação (TICs). 

 

GESTÃO DO TRABALHO  

A Secretaria Municipal de Saúde dispõe de um total de 485 servidores, sendo servidores com vínculo 
municipal e poucos servidores com vínculo estadual. Tomando como referencial o número de 
servidores municipais, temos as seguintes proporções: 

 Quanto ao tipo de vínculo 
 

 Comissionados:     14 
 Temporários:        191 
 Efetivos:                 278 

 
 Quanto ao sexo 

 
 Homens:       135 
 Mulheres:     350     

 

 

2.4.1.3 TECNOLOLOGIA da INFORMAÇÃO/SISTEMAS  

CONTROLE E INFORMAÇÃO EM SAÚDE – CISA 
 
 

O objetivo alimentar e manter atualizados os sistemas de informação e controle dos programas do 
Ministério da Saúde - DATASUS, com suporte tecnológico adequado. 
Consolidação das informações do SUS. 

Sistemas de Informações em Saúde do Ministério da Saúde Utilizados no município:  
  

• - APAC – Sistema de Captação de Dados;  

• - BDCNES – Banco de Dados do Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde;  

• - PBF – Programa Bolsa Família;  

• - CADSUS Sistema de Cadastramento de Usuários do SUS;  

• - SCNES – Sistema de Cadastramento Nacional de Estabelecimentos de Saúde;  

• - E-SUS APS;  
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• - FORMSUS – Sistema de Criação de Formulários do Ministério da Saúde  

• -GMUS- Gestão de Saúde;  

• -SISPNCD - Sistema do Programa Nacional de Controle da Dengue;  

• - DIGISUS- Gestor/Módulo Planejamento – DGMP;  

• -SISAB – Sistema de Informações em Saúde para Atenção Básica;  

• - SIASUS – Sistema de Informações Ambulatoriais do SUS;  

• -SILTB – Sistema de Informações da Tuberculose;  

• - SIM – Sistema de Informações sobre Mortalidade;  

• - SINAN – Sistema de Informações de Agravos de Notificação;  
• - SINASC – Sistema de Nascidos Vivos;  

• - SINAVISA – Sistema de Informação Nacional de Vigilância Sanitária;  

• - SIOPS – Sistema de Informação sobre Orçamentos Públicos em Saúde;  

• - SI-PNI – Site dos Sistemas de Informações do Programa Nacional de Imunizações;  

• - SISVAN – Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional;  

• - SIVEP/MALÁRIA – Sistema de Vigilância Epidemiológica da Malária;  

• -E-GESTOR – Sistema de gestão de Atenção Básica;  

• -SGP – MAIS MEDICOS – Sistema de Gerenciamento do PMM;  

• -SIVEP-GRIPE;  

• -E-SUS NOTIFICA – Sistema para Notificação de Casos Suspeitos de COVID19;  

• -SISLOGLAB – Sistema para controle de Teste Rápido de HIV, Sífilis, Hepatite B e C;  

• -SISCAN – Sistema de Informação do Câncer;  

• -SISREG - Sistema de Regulação;   

• -SCPA – Sistema de Cadastro e Permissão de Acesso;  

• -FNS – Fundo Nacional de Saúde;  

• -HÓRUS – Assistência Farmacêutica;  

• - BPS - Banco de Preços em Saúde  
• - SIH – Sistema de Informação Hospitalar  
• - SISCOLO - Sistema Informação do Colo do Útero 
• - FPO – Ficha Programação Orçamentária  
• - RAAS – Registro das Ações Ambulatoriais em Saúde  
• - SIGTAP- Sistema de Gerenciamento da Tabela de Procedimento e OPM do SUS 
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2.4.1.4 ORGANOGRAMA      
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  2.4.1.5 TRANSPORTES  

                FROTA VEÍCULOS SUS:  

 

 

 

Recursos Humanos :    

                                     01  Responsável  por frota   e  22   MOTORISTAS. 

 

 

 

 

 

 

 

N
º 

DESCRIÇÃO DO VEICULOS PLACA 
SITUAÇÃO  
VEÍCULO 

LOCAL  LOTAÇÃO RECURSO 

01 CAMIONETE / NISSAN FRONTIER S 4X4X – FAB 2015 / 
MOD 2016 QEH-1542 Em uso 

SEC. DE SAÚDE / SEC. 
SAÚDE 

FMS/ 
EMENDA 

02 CAMIONETE / NISSAN FRONTIER S 4X4X – FAB 2015 / 
MOD 2016 QEH-1642 Manutenção 

SEC. DE SAÚDE / SEC. 
SAÚDE 

FMS/ 
EMENDA 

03 FIAT/MOBILIKE FAB 2018 / MOD 2019 QEH-2485 Em uso 
SEC. DE SAÚDE / 

MELHOR EM CASA 
FMS/ 

EMENDA 

04 CAMIONETE /  FORD RANGER XL CS4 22 – FAB 2012 /  
MOD OTN-7367 Manutenção 

SEC. DE SAÚDE / DEP. 
SAMU PREF. JACUNDA 

05 
Furgão  Mercedes-Benz, mod. 415 Sprinter Ano/modelo 
2018/2019, Diesel146 cv (Renovação de frota 192 
Ambulância- aquisição 27/08/2019) 

RWL -7J58 Em uso 
SEC. DE SAÚDE /  SAMU 

AMBULÂNCIA 
A.E.S. 

MINIST. SAÚDE 

06 CAMIONETE / FIAT DOBLO AMBULÂNCIA - FAB 2016 / 
MOD 2016 QDH-0597 Em uso 

SEC. SAÚDE / HMJ 
AMBULÂNCIA SESPA 

07 FIAT FIORINO GREENCAR AM 5P 88CV1400CC FAB. 
2018 ANO 2019 QEU-5818 Em uso 

SEC. DE SAÚDE / HMJ 
AMBULÂNCIA FMS/EMENDA 

08 FIAT FIORINO GREENCAR AM 5P 88CV1400CC FAB. 
2018 ANO 2019 QUE-5768 Em uso 

SEC. DE SAÚDE / HMJ 
AMBULÂNCIA FMS/EMENDA 

09 CAMIONETE /AB CAB DUP.  L200 TRITON SPORT GLS 
FAB. 2018 MOD 2019 QDX-2827 Manutenção SEC. DE SAÚDE / HMJ FMS/EMENDA 

10 CAMIONETE /ABCAB DUP.  L200 TRITON PST GL FAB. 
2018 MOD 2019 QEH-6935 Em uso SEC. DE SAÚDE / HMJ  

FMS/EMENDA 

11 CITROEN BERLING FLEX FAB. 2018 MOD 2019 QEF 1097 Em uso 
SEC. DE SAÚDE / HMJ 

AMBULÂNCIA SESPA 

12 CITROEN BERLING FLEX FAB. 2018 MOD 2019 QEH-8915 Manutenção VILA SANTA ROSA SESPA 

13 CAMIONETE /AB CAB DUP.  L200 TRITON SPORT 
Mitsubshi  Diesel GL 2.4  FAB. 2019 MOD 2019  QVC-3929 Em uso 

SEC. DE SAÚDE /DAB 
DEVISA FMS/EMENDA 

14 CAMIONETE / FORD RANGER XLT13P – FAB 2006 / MOD 
2007 JUX-0373 Manutenção 

SEC. DE SAÚDE / 
VIGILANCIA SESPA 

15 MOTOCICLETA / YAMAHA XTZ 125k – FAB 2008 / MOD 
2008 JVS-4777 Em uso 

SEC. DE SAÚDE / 
VIGILANCIA 

PREFEITURA 
JACUNDA 

16 MOTOCICLETE / YAMAHA XTZ125K – FAB 2005 / MOD 
2005 JUS-4107 Em uso 

SEC. DE SAÚDE / 
VIGILANCIA 

LOGIST. 
MINIST. SAÚDE 

17 MOTOCICLETE / HONDA XLR  125K – FAB 2001 / MOD 
2001 JTX-1382 Em uso 

SEC. DE SAÚDE / 
VIGILANCIA 

FUNDAÇÃO 
NACIONAL 

SAÚDE 
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2.4.2 REDE MUNICIPAL DE ASSISTENCIA  

2.4.2.1  ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 
  

 A Assistência Farmacêutica (AF) engloba um conjunto de ações voltadas à 
promoção, proteção e recuperação da saúde, tendo o medicamento como 
insumo essencial e visando o acesso e seu uso racional. Tem caráter sistêmico 
e multidisciplinar e representa atividade de grande impacto financeiro no 
âmbito do SUS, em razão da crescente demanda por medicamentos.   

Em 1990, A Lei nº 8.080, que criou o Sistema Único de Saúde (SUS), 
estabeleceu a assistência terapêutica integral, inclusive farmacêutica, como 

obrigação do sistema. Em 1998, nasceu a Política Nacional de Medicamentos (PNM), procurando 
romper com o foco exclusivo na aquisição e distribuição de medicamentos que se mostrava 
insuficiente. Em 2004 a Política Nacional de Assistência Farmacêutica (PNAF), como parte 
integrante da Política Nacional de Saúde (PNS). A PNAF explicitou a necessidade de qualificação 
dos serviços e dos recursos humanos, a descentralização das ações, o acesso e a promoção do uso 
racional de medicamentos como seus principais eixos estratégicos.  

A Assistência Farmacêutica é financiada pelos três gestores do SUS devendo agregar a 
aquisição de medicamentos e insumos e a organização das ações de assistência farmacêutica 
necessárias, de acordo com a organização de serviços de saúde.  

O bloco de financiamento da Assistência Farmacêutica se organiza em três componentes: 
Básico, Estratégico e Medicamentos de dispensação especializada.  

A Assistência Farmacêutica é programada por meio da relação nacional de medicamentos - 
RENAME ações e serviços do SUS, considerando um conjunto de ações inseridas no contexto mais 
amplo da atenção à saúde. O elenco é baseado em critérios epidemiológicos visando contemplar 
prioritariamente o tratamento dos indivíduos atendidos na atenção básica.  

Recursos Humanos 

A equipe  (2021) da AF da rede de Jacundá é composta por:    06 farmacêuticos e 08 auxiliares. 

 

 

 

2.4.2.2 NÚCLEO DE ATENDIMENTO MULTIPROFISSIONAL – NAM 

 
O NAM composto por equipe de multiprofissionais que atuam no atendimento à população de 
forma integrada com as equipes da Atenção Básica/Atenção Especializada e toda rede de 
assistência. 

 Recursos Humanos :  

A equipe do NAM Jacundá é constituída por: 1 Aux. Administrativo 

01 Psicólogo, 03 Fisioterapeutas, 01 Fonoaudiólogo e 01 Nutricionista. 
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2.4.2.3 ATENÇÃO ESPECIALIZADA 

A Média Complexidade Ambulatorial envolve a maioria dos 
procedimentos necessários para o diagnóstico, tratamento e 
reabilitação que pelo seu caráter complementar e suplementar à 
Atenção Básica são de extrema relevância na redução da demanda 
para a alta complexidade.  
 
 

2.4.2.3.1 REDE HOSPITALAR 

A rede hospitalar  do município  realiza  atendimentos de média complexidade com total de  
145 leitos. 

O hospital municipal executa as ações de urgência, emergência, maternidade,  procedimentos 
cirúrgicos com capacidade de 43 leitos para internações (sendo 16 leitos de isolamento).  

        

         Leitos: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Codigo Descrição Existente Sus Não Sus 

CIRÚRGICO  

03 CIRURGIA GERAL 25 4 21 

TOTAL 25 4 21 

CLÍNICO  

33 CLINICA GERAL 85 47 38 

TOTAL 85 47 38 

COMPLEMENTAR  

66 UNIDADE ISOLAMENTO 16 16 -- 

TOTAL 16 16 --- 

OBSTÉTRICO  

43 OBSTETRICIA CLINICA 07 04 03 

TOTAL 07 04 03 

PEDIATRICO  

45 PEDIATRIA CLINICA 07 05 03 

TOTAL 07 05 03 

OUTRAS ESPECIALIDADES  

34 CRONICOS 05 03 02 

TOTAL 05 03 02 

Sumário 

Total CLÍNICO/CIRÚRGICO 145 79 64 

TOTAL GERAL MENOS COMPLEMENTAR 129 63 64 
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2.4.2.3.2 CENTRAL MUNICIPAL DE REGULAÇÃO – CMR 

A Central de Regulação de Jacundá obedece à determinação da Portaria 399/06 do MS, onde as 
consultas especializadas e os procedimentos e exames de média e alta complexidade são agendados 
via Sistema de Regulação – SISREG.  

Ainda possui uma Instrução Normativa nº 01/2019/GAB-SMSJ, de 27/09/2019, que estabelece 
critérios para otimização do fluxo para procedimentos cirúrgicos, consultas especializadas, exames e 
dá outras providências. Instalada na secretaria M de saúde, a central do município tem pactuação com 
os municípios de Marabá, Tucuruí e Belém, ainda contamos com consórcio CISAT. As consultas e 
tratamentos especializados são regulados a estes municípios. Temos hoje uma margem de exames e 
consultas especializadas aquém da necessidade do município, em virtude dos municípios com os quais  
são pactuados não cumprirem com as pactuações. 

O SISREG é um sistema web, uma ferramenta fornecida pelo Ministério da Saúde, para o 
gerenciamento de todo Complexo Regulador, por meio de módulos ambulatoriais e hospitalares que 
permitem a inserção da oferta, da solicitação até a confirmação do atendimento ao usuário, bem como 
a regulação de leitos hospitalares. As solicitações podem ser realizadas pela atenção básica e pelas 
outras portas de entrada do SUS para consultas, exames e procedimentos da média e alta 
complexidade, objetivando maior organização e controle do fluxo de acesso aos serviços de saúde e 
otimização a utilização dos recursos assistenciais, visando à humanização no atendimento.  

 TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO. 

 O Município de Jacundá tem ofertado passagens e diárias a pacientes com necessidades de consultas e 
procedimentos que são dispostos pelo SUS fora do município de acordo com a necessidade existente de 
cada paciente. 

CRM - FLUXO DE FUNCIONAMENTO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Recursos Humanos 
 
A Central de Regulação possui coordenador e atendentes sendo 4 (SMS) e 3 (HMJ), que realizam a 
regulação dos usuários/pacientes. 
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2.4.2.3.3   CAPS I 
 
 Serviço de atenção psicossocial com capacidade operacional para 
atendimento em municípios com população entre 20.000 e 70.000 
habitantes. O CAPS I - Centro de Atenção Psicossocial, em Jacundá realiza 
seu atendimento em dois turnos nos cinco dias úteis da semana e realiza as 
seguintes atividades: 

 

 Atendimento individual (medicamentoso, psicoterápico, de orientação, entre outros); 

 Atendimento em grupos (psicoterapia, grupo operativo, atividades de suporte social, entre 
outras); 

 Atendimento em oficinas terapêuticas executadas por profissional de nível superior ou nível 
médio; 

 Visitas domiciliares; 

 Atendimento à família;  

 Atividades comunitárias enfocando a integração do paciente na comunidade e sua inserção 
familiar e social. 

Recursos Humanos 

       Equipe é composta por: 01 médico clinico, 01 psiquiatra, 01 enfermeiro, 01 terapeuta ocupacional,  

01 psicólogo, 01 técnico em enfermagem, 01 Assistente Social,  

02 aux. administrativos, 01 Ax.  Serviços  gerais  e  02 artesãs. 

 

 

2.4.2.3.4 SAMU 

Jacundá conta Unidade móvel de nível pré-hospitalar na área de urgência com 
base localizada no hospital municipal e que atende em média 100 pacientes 
mês recebendo não só os residentes como a população dos 04 municípios que 
fazem fronteira com este (Goianésia, Rondon e Nova Ipixuna)  pois é mais fácil 
o acesso das pessoas dos citados municípios à sede do município de Jacundá 
devido à proximidade. 

 

 

 

 

 

 

CNES Nome Fantasia CNPJ Município UF 

7508166 SAMU 192 MUNICIPIO DE JACUNDA 05854633000180 JACUNDA PA 
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               2.4.2.3.5 Equipe de Atenção Domiciliar - Melhor em Casa 

Pacientes com maior complexidade são acompanhados pelas equipes 
multiprofissional de atenção domiciliar (EMAD) e de apoio (EMAP), do 
Serviços de Atenção Domiciliar (SAD) – Melhor em Casa. 

 

 

Recursos Humanos 

       Equipe constituída por:  01 Aux. Administrativo                                                                   

01 enfermeiro, 01 psicólogo, 01 assistente social,  

01 fisioterapeuta, 01 medico, 02 técnicos em enfermagem. 

 

 

 

2.4.2.3.6 TELEMEDICINA   
São os atendimentos médicos especializados a distância, realizados 
través de recurso tecnológico, que tem como objetivo o atendimento de 
solução global conectando médicos a pacientes das regiões longínquas 
possibilitando emitir prescrições, laudos de qualquer lugar. A receita 
digital é válida em todo o território nacional. O acesso a internet como 
fundamento para realizar as teleconsultas que são intermediadas por 

enfermeiro e um médico generalista acompanhando paciente.  
 
 Nesse sentido, ela facilita a troca de informações entre profissionais e especialistas, otimizando 
diagnósticos e tratamentos. Sendo assim, a telemedicina pode levar serviços clínicos para qualquer 
lugar do país através da tecnologia da informação. Isso aumenta o alcance dos atendimentos, 
quebrando as barreiras entre hospitais e clínicas, e ajuda para que os médicos tomem decisões 
diagnosticas precisas. 
 
Os atendimentos são previamente agendados, para as Especialidades ofertadas:  

Cardiologia, Neuropediatra, Neurologia, Endócrinologia, Alergista, Psiquiatra, 
Pediatra, Urologia, Pneumologia, Gastroenterologia, Dermatologia e 
Ginecologia. 

 

 

IBGE MUNICÍPIO EMAD EMAP EMAD2 ECD 

150380 JACUNDÁ 01 01 0 0 

TOTAL 01 01 0 0 



  31  

 

 

2.4.2.3.7  LABORATÓRIO MUNICIPAL  

Unidade onde são realizados diversos exames clínicos diagnósticos, utilizando-se 
da coleta de material para análises, que além desse suporte laboratorial são 
realizados também testes de HIV, sífilis e hepatite. São encaminhados para 
aconselhamento psicossocial os pacientes com diagnóstico positivo para doenças 
sexualmente transmissíveis.        

EXAMES (ano 2021): 

 

 

 

COLETA DE LINFA PARA PESQUISA DE M. LEPRAE DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO 
OXALACETICO (TGO) 

COLETA DE MATERIAL PARA EXAME 
LABORATORIAL 

DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO PURIVICA 
(TGP) 

EXAMES BIOQUIMICOS DOSAGEM DE PROTEÍNA C REATIVA 

DOSAGEM DE ÁCIDO ÚRICO 
DETERMINAÇÃO DE VELOCIDADE DE 
HEMOSSEDIMENTAÇÃO (VHS) 

DOSAGEM DE COLESTEROL HDL TESTE NÃO TREPONEMICO PARA DETECÇÃO DE SIFILIS 

DOSAGEM DE COLESTEROL LDL 
TESTE NÃO TREPONEMICO PARA DETECÇÃO DE SIFILIS 
EM GESTANTE 

DOSAGEM DE COLSTEROL TOTAL PESQUISA DE EOSINOFILOS 

TOXOPLASMOSE IgG/IgM PESQUISA DE LARVAS NAS FEZES 

DOSAGEM DE GAMA-GLUTAMIL-TRANSFERASE 
(GAMA GT) 

PESQUISA DE LEUCÓCITOS NAS FEZES 

PESQUISA DE ANTICORPOS IGG 
ANTICITOMEGALOVÍRUS 

PESQUISA DE LEVEDURAS NAS FEZES 

PESQUISA DE ANTICORPOS IGM 
ANTICITOMEGALOVÍRUS 

PESQUISA DE OVOS DE CISTOS PARASITAS 

DOSAGEM DE UREIA 
ANÁLISE DE CARACTERES FÍSICOS ELEMENTOS E 
SEGMENTOS DA URINA 

CONTAGEM DE PLAQUETAS BACILOSCOPIA DIRETA P/ BAAR TURBECULOSE 
(DIAGNÓSTICO) 

DOSAGEM DE GLICOSE BACILOSCOPIA DIRETA P/ BAAR (HANSENÍASE) 

DETERMINAÇÃO DE TEMPO DE COAGULAÇÃO BACILOSCOPIA DIRETA P/ BAAR TURBECULOSE 
(CONTROLE) 

DETERMINAÇÃO DE TEMPO DE SANGRAMENTO - 
DUKE 

BACTERIOSCOPIA (GRAM) 

HEMATÓCRITO DETERMINAÇÃO DIRETA E REVERSA DE GRUPO ABO 

LEUCOGRAMA FONOTIPAGEM DE SISTEMA RH – HR 

DOSAGEM DE CREATININA DOSAGEM DE TRIGLICERÍDEOS 

PROVA DE LAÇO 
PESQUISA DE ANTICORPOS ANTIESTREPTTOLISINA 
(ASLO) 

DETERMINAÇÃO DE FATOR REUMATÓIDE (LATEX) MICOLÓGICO DIRETO NA LESÃO 

DOSAGEM DE BILIRRUBINA PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI-HIV-1 + HIV-2 (ELISA) 

PESQUISA DE LEISHMANIOSE HEPATITES:    A,  B   e   C       

PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI-HIV-1 + HIV-2 
(ELISA) EM GESTANTE HEPATITE   B   EM GESTANTE 

BHCG  
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2.4.2.4 ATENÇÃO BÁSICA - Os princípios fundamentais da atenção básica no 
Brasil são: integralidade, qualidade, equidade e participação social. 
Mediante a adstrição de clientela, as equipes de Saúde da Família 
estabelecem vínculo com a população, possibilitando o compromisso e a co-
responsabilidade destes profissionais com os usuários e a comunidade. Seu 
desafio é o de ampliar suas fronteiras de atuação visando uma maior 
resolubilidade da atenção, onde a Saúde da Família é compreendida como a 
estratégia principal para mudança do modelo de saúde, que deverá sempre 
se integrar a todo o contexto de reorganização do sistema de saúde.  

 

2.4.2.4.1 Estratégia Saúde da Família 

O Previne Brasil é um modelo misto de financiamento para a Atenção Primária. Ele equilibra valores 
financeiros per capita referentes à população efetivamente cadastrada nas equipes de Saúde da Família (eSF) 
e de Atenção Primária (eAP). 

Serão repassados anualmente, divididos em 12 competências mensais, R$ 50,50 para cada pessoa cadastrada 
nas equipes (Anteriormente, por meio do PAB Fixo, eram repassados no máximo R$ 28,00 por pessoa por 
ano). 

 
Situação atual da implantação das  
 
                                Equipes de Saúde da Família e  Agente    Comunitários de Saúde. 
 

 

Recursos Humanos Atenção Primária 

Nossas equipes são compostas por um total de: 10 médicos, 141 agentes comunitários de 
saúde, 05 cirurgiões dentistas, 05 auxiliares de dentistas ,10 enfermeiros, 13 técnicos de 
enfermagem. 

 

2.4.2.4.2 EQUIPE DE AGENTES COMUNITÁRIOS 

 
 

 

 

 

Equipes Teto Credenciado Implantado 

ESF 26 10 10 

ACS 139 141 144 

IBGE MUNICIPIO EACS EACS QTD ACS EACSSB MI EACSSB II 

150380          Jacundá 
02 36 00 00 

02 36 00 00 
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            2.4.2.4.3 SAÚDE BUCAL 

O município de JACUNDÁ apresenta cobertura de Saúde Bucal de 28,31 %. Se considerada 
somente a Estratégia Saúde da Família tem-se uma cobertura de 58,8 %. 

   Situação atual da implantação da (s) Equipe(s) de Saúde Bucal. 

 

Equipes Teto Credenciado Implantado Valor mensal do 
repasse R$ 

ESB - I 26 7 7 17.171,00 

ESB - II - 0 0 0 

 

 

 2.4.2.5 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 

        A Vigilância em Saúde é um conceito que se expressa 
no acompanhamento da saúde da população através de 
um conjunto de ações capaz de eliminar, diminuir ou 
prevenir riscos e agravos à saúde do indivíduo, da 
coletividade e ambiental pela intervenção nos problemas 
que podem desencadeá-los. Seguindo uma das diretrizes 
do SUS que é a descentralização, o município tem 
assumido gradativamente as ações de vigilância em 
saúde, permitindo assim maior agilidade na identificação 

de doenças e outros fatores que possam comprometer a saúde dos indivíduos e do meio-
ambiente. Tem como suas áreas de responsabilidade as Vigilâncias: Epidemiológica, 
Sanitária, Ambiental, Saúde do Trabalhador, de Zoonoses, Controle de Endemias e Rede 
de Frios. 

 

 

Recursos 

Humanos 
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Vigilância Epidemiológica - É de responsabilidade: Planejar, acompanhar, coordenar e 
organizar atividades de controle de doenças agudas e inusitadas, a vigilância dos óbitos 
maternos e infantis, a operacionalização do Programa de Imunizações, bem como a 
alimentação e gestão dos sistemas de informação DATASUS vigentes.  

Rede de Frio - É o processo de armazenamento, conservação, manipulação, distribuição e 
transporte dos imunobiológicos do Programa Nacional de Imunizações, e deve ter as 
condições adequadas de refrigeração, desde o laboratório produtor até o momento em que a 
vacina é administrada. O objetivo final da Rede de Frio é assegurar que todos os 
imunobiológicos administrados mantenham suas características iniciais, a fim de conferir 
imunidade, haja vista que são produtos termolábeis, isto é, se deterioram depois de 
determinado tempo quando expostos a variações de temperaturas inadequadas à sua 
conservação. Portanto, mantê-los constantemente refrigerados, utilizando instalações e 
equipamentos adequados em todas as instâncias: nacional, estadual, regional ou distrital e 
municipal/local. A Rede de Frio é composta basicamente dos seguintes elementos: Equipe 
técnica, Equipamentos, Instâncias de armazenamento, Transporte entre as instâncias, 
Controle de Temperatura e o Financiamento. 

COBERTURAS VACINAIS POR IMUNO MUNICÍPIO DE JACUNDÁ 
 

Ano BCG 

Hepatite 
B  em 

crianças 
até 30 
dias 

Rotavíru
s 

Humano 

Meningo
coco C 

Hepatite 
B Penta 

Pneumo
cócica 

Poliomie
lite 

Poliomie
lite 4 
anos 

Febre 
Amarela 

Hepatite 
A 

Pneumo
cócica(1º 

ref) 

Meningo
coco C 
(1º ref) 

Poliomie
lite(1º 

ref) 

Tríplice 
Viral  D1 

Tríplice 
Viral  D2 

Tetra 
Viral(SRC

+VZ) 

DTP REF 
(4 e 6 
anos) 

Tríplice 
Bacteria
na(DTP)(

1º ref) 

Dupla 
adulto e 
tríplice 
acelular 
gestante 

dTpa 
gestante Total 

2018 93,70 93,58 75,31 61,21 75,19 75,19 82,37 69,40 22,34 67,51 73,17 70,65 62,47 56,55 82,12 69,65 66,50 43,71 58,56 46,25 61,37 65,90 

2019 90,37 92,67 84,40 88,20 78,43 78,43 87,79 75,85 34,63 67,16 81,55 79,51 87,38 63,50 89,42 82,77 56,04 35,71 51,56 48,20 62,79 70,54 

2020 84,12 79,92 73,13 73,41 72,86 72,86 81,82 73,81 34,44 62,28 68,11 67,44 71,23 52,65 66,62 56,31 40,98 46,93 68,93 30,36 42,44 61,52 

2021 78,86 71,81 58,89 62,58 61,41 61,41 66,61 61,58 17,24 49,50 47,48 50,34 57,89 41,95 64,77 31,04 1,17 24,45 47,65 0,00 0,00 49,24 

 

Vigilância Sanitária  - O objeto de interesse da Vigilância Sanitária são os riscos sanitários 
decorrentes da produção, distribuição, comercialização e uso de bens de capital e de 
consumo e da prestação de serviços de interesse da saúde. A Vigilância Sanitária deve 
exercer também a fiscalização e o controle sobre o meio ambiente e os fatores que 
interferem na sua qualidade abrangendo os processos e ambientes de trabalho. O 
Planejamento das ações é realizado anualmente por meio da Programação de Ações 
Prioritárias em Vigilância à Saúde, conforme as diretrizes Nacionais e Estaduais e o critério 
de risco dos estabelecimentos, sendo que os considerados de risco são realizados inspeções 
em 100% dos estabelecimentos.  
  

 Vigilância Ambiental - Na área de Vigilância Ambiental em Saúde, a atuação está voltada 
para agravos em que o meio ambiente representa fator de risco para a saúde, fatores 
ambientais como: a água para consumo humano, ar, solo, contaminantes ambientais e 
produtos perigosos.  
A responsabilidade do controle e monitoramento da qualidade da água é compartilhada 
entre o município e o estado, sendo que o município realiza coleta de amostras e o estado 
realiza a análise da amostra coletada. Na ocorrência de amostras insatisfatórias a Vigilância 
Ambiental em parceria com a vigilância epidemiológica realiza ações corretivas necessárias 
para adequação do sistema de distribuição de água de acordo com legislação vigente.  

Controle Endemias: Visando o controle das doenças transmitidas pelo meio ambiente e por 
vetores como: insetos, ratos, morcegos, animais peçonhentos, entre outros, realizam-se 
ações de inspeções nos imóveis, terrenos e estabelecimentos de risco ambiental, com o 
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objetivo de diagnosticar situações de risco e eliminá-los, estas inspeções são realizadas pela 
Equipe de Controle de Endemias. Considerando que o município é infestado pelo mosquito 
Aedes Aegypti (Mosquito da Dengue) são priorizadas as ações de orientação, controle e 
eliminação do mosquito transmissor. Para o controle adequado destas ações são necessárias 
visitas bimestrais nos imóveis existentes.  

Vigilância de Zoonoses -  É o órgão responsável pelo controle de doenças e agravos 
transmitidas por animais sinantrópicos e domésticos, através do controle de doenças em 
cães e gatos com as vacinações permanentes . O diagnóstico de zoonoses e de doenças 
transmitidas por vetores em humanos e animais como, Dengue, Raiva, Leptospirose, 
Leishmaniose, Febre Maculosa, entre outras na Fauna Sinantrópica, responsável pela 
identificação de animais sinantrópicos coletados no meio urbano. O controle de animais 
domésticos envolve uma série de ações, visando harmonizar a relação entre a população 
humana, os animais domésticos e o meio ambiente, com o objetivo de minimizar o risco de 
ocorrência de agravos à saúde humana e animal. 

 Vigilância em Saúde do Trabalhador - A Vigilância em Saúde do Trabalhador é um dos 
componentes do Sistema Nacional de Vigilância em Saúde. Visa à promoção da saúde e a 
redução da morbimortalidade da população trabalhadora, por meio da integração de ações 
que intervenham nos agravos e seus determinantes decorrentes dos modelos de 
desenvolvimento e processos produtivos (Portaria GM/MS Nº 3.252/09).   
A especificidade de seu campo é dada por ter como objeto a relação da saúde com o 
ambiente e os processos de trabalho, abordada por práticas sanitárias desenvolvidas com a 
participação dos trabalhadores em todas as suas etapas.  A Vigilância em Saúde do 
Trabalhador compreende uma atuação contínua e sistemática, ao longo do tempo, no sentido 
de detectar, conhecer, pesquisar e analisar os fatores determinantes e condicionantes dos 
agravos à saúde relacionados aos processos e ambientes de trabalho, em seus aspectos 
tecnológico, social, organizacional e epidemiológico, com a finalidade de planejar, executar e 
avaliar intervenções sobre esses aspectos, de forma a eliminá-los ou controlá-los (Portaria 
GM/MS Nº 3.120/98).   

 

 

2.4.3  REDES DE ATENÇÃO  E CONSÓRCIOS DE SAÚDE  TRIPARTITE 

O governo do estado do Pará tem aprovado, em todas as regiões de saúde, os planos 
estaduais construídos por região, das seguintes redes de atenção e linhas de cuidados 
prioritários, o município de Jacundá habilitado para assistência conforme: 
 
 

 PLANO DA REDE CEGONHA (ATENÇÃO MATERNO-INFANTIL)  
 PLANO DE ATENÇÃO ÀS URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS 
 PLANO DE ATENÇÃO A PESSOA COM DEFICIÊNCIA  
 PLANO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL  
 PLANO ESTADUAL DE ATENÇÃO ONCOLÓGICA  
 PLANO ESTADUAL DE ATENÇÃO EM NEFROLOGIA  
 PLANO ESTADUAL DE CONTROLE DA OBESIDADE  
 PLANO ESTADUAL DE ATENÇÃO AO PORTADOR DE FENDA LÁBIO-PALATAL.  
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2.5 PARTICIPAÇÃO  - CONTROLE SOCIAL  e  OUVIDORIA 

2.5.1 – Conselho Municipal de Saúde e Conferência Municipal de Saúde 

O Conselho de Saúde composto por 24 (vinte e quatro) conselheiros, com distribuição 
paritária, realiza suas reuniões ordinárias e extraordinárias frequente e delibera de acordo 
com a decisão da maioria dos membros. A Conferência Municipal de Saúde é realizada no 
município a cada 04 anos em consonância com a Lei 8.142 de 28/12/1990, onde diz: A 
Conferência de Saúde reunir-se-á a cada quatro anos com a representação dos vários 
segmentos sociais, para avaliar a situação de saúde e propor as diretrizes para a formulação 
da política de saúde nos níveis correspondentes, convocada pelo Poder Executivo ou 
extraordinariamente, por esta ou pelo Conselho de Saúde. A última conferência realizada em 
novembro de 2021. 

  
  
2.5.2 – OUVIDORIA DO SUS NO MUNICÍPIO 

Ouvidoria Municipal em saúde, missão é viabilizar os direitos dos cidadãos de serem 
ouvidos e terem suas demandas pessoais e coletivas tratadas adequadamente no âmbito do 
SUS, cuja a função é intermediar as relações entre os cidadãos e os gestores do SUS, 
promovendo a qualidade da comunicação entre eles e a formação de laços de confiança e 
colaboração mútua, com fortalecimento da cidadania. Promovem a cidadania em saúde e 
produzem informações que subsidiam o gestor nas tomadas de decisão, garantindo ao 
cidadão ter sua demanda efetivamente considerada e tratada, à luz dos seus direitos 
constitucionais e legais. 

Disponibilizados para gerar ainda mais transparência e aumentar o controle social 
sobre as manifestações enviadas, o cidadão quando quiser consultar o andamento da 
manifestação, os processos realizados estão disponíveis na SMS. 
Contato: 
e-mail: ouvidoriasmsjacunda@gmail.com e/ou no contato (94) 99119-4385/99303-9294. 
Qualquer pessoa, identificada ou não, poderá enviar manifestações à SMS. No fluxo da 
ouvidoria, a manifestação encaminhada ao Ouvidor que participará ao setor responsável, e 
logo enviará o parecer ao manifestante. 
 

 

2.6  FINANCIAMENTO  
  

São princípios gerais do financiamento para o Sistema Único de Saúde: Repasse Fundo a 
fundo e responsabilidades das três esferas de Gestão - União, Estados e Municípios pelo 
financiamento do SUS.  

O programa Previne Brasil foi instituído pela Portaria nº 2.979, de 12 de novembro de 
2019. O novo modelo de financiamento altera algumas formas de repasse das transferências 
para os municípios, que passam a ser distribuídas com base em três critérios: capitação 
ponderada, pagamento por desempenho e incentivo para ações estratégicas.  

 O Previne Brasil equilibra valores financeiros per capita referentes à população 
efetivamente cadastrada nas equipes de Saúde da Família (eSF) e de Atenção Primária (eAP), 
com o grau de desempenho assistencial das equipes somado a incentivos específicos, como 
ampliação do horário de atendimento (Programa Saúde na Hora), equipes de saúde bucal, 
informatização (Informatiza APS), equipes de Consultório na Rua, equipes que estão como 
campo de prática para formação de residentes na APS, entre outros tantos programas do MS.  
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Os recursos do Ministério da Saúde repassados aos estados, municípios e ao Distrito 
Federal são organizados nos seguintes Blocos de Financiamento, de acordo com a Portaria 
GMMS nº 828, de 17 de abril de 2020 (Altera a Portaria de Consolidação nº 6/2017/GM/MS, 
para dispor sobre os Grupos de Identificação Transferências federais de recursos da saúde): 
 

 
 

a) Financiamento Para Estruturação  

Esses recursos devem ser alocados com vistas à superação das desigualdades de acesso a 
garantia da integralidade da atenção à saúde.  Os investimentos deverão priorizar a 
recuperação, a readequação e a expansão da rede física de saúde e a constituição dos 
espaços de regulação.  
Os projetos de investimentos apresentados para o Ministério da saúde deverão ser 
aprovados nos respectivos Conselhos de Saúde, CIR e CIB, devendo refletir uma prioridade 
regional.  

São eixos prioritários para aplicação de recursos de investimentos:  

Estimulo de Regionalização - Deverão ser priorizados projetos de investimentos que 
fortaleçam a regionalização do SUS, com base nas estratégias nacionais e estaduais, 
considerando os PDI (plano de desenvolvimento integrado) atualizados, o mapeamento 
atualizado da distribuição e oferta de serviços de saúde em cada espaço regional e 
parâmetros de incorporação tecnológica que compatibilizem economia da escala e de escopo 
com equidade no acesso.  

  

b) Financiamento Para Custeio  

  
Existem duas estratégias de transição para dois grupos diferentes de municípios. Para os 
municípios que têm previsão de manutenção ou aumento de repasses com o novo modelo, a 
transição será da seguinte forma:  

             Blocos de Financiamento Ações e Serviços Públicos de Saúde 

Bloco de Manutenção: recursos destinados à manutenção 
das condições de oferta e continuidade da prestação das 
ações e serviços públicos de saúde, inclusive para financiar 
despesas com reparos e adaptações, como por exemplo: 
reparos, consertos, revisões, pinturas, instalações elétricas 
e hidráulicas, reformas e adaptações de bens imóveis sem 
que ocorra a ampliação do imóvel, dentre outros  

• Atenção Primária  

• Atenção Especializada  

• Assistência Farmacêutica  

• Vigilância em Saúde  

• Gestão do SUS  

Bloco de Estruturação: recursos aplicados conforme 
definido no ato normativo que lhe deu origem e serão 
destinados exclusivamente para Aquisição de equipamentos 
voltados para realização de  ações e serviços públicos de 
saúde; obras de construções novas ou ampliação de imóveis 
existentes utilizados para a realização de ações e serviços 
públicos de saúde; e obras de reforma de imóveis já 
existentes utilizados para realização de ações e serviços 
públicos de saúde. 

• Atenção Primária  

• Atenção Especializada  

• Assistência Farmacêutica  

• Vigilância em Saúde  

• Gestão do SUS  
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Para a Capitação Ponderada: o repasse considerará como se todas as equipes de Saúde da 
Família e equipes de Atenção Primária tivessem cadastrado todas as pessoas esperadas de 
acordo com:  

• Quantitativo potencial de pessoas cadastradas por equipe, descrito no anexo da 
portaria do novo financiamento, aplicando os pesos de vulnerabilidade 
socioeconômica, perfil demográfico e classificação geográfica. Esse cálculo é 
chamado de valor cheio da capitação.  

• A partir da competência financeira maio de 2020, o valor considerará o 
quantitativo real de pessoas cadastradas nas equipes.  
 

Para o Pagamento por Desempenho: a partir da competência financeira janeiro de 2020 até a 
competência financeira agosto de 2020, foi mantido o repasse do PMAQ para as equipes 
certificadas pelo programa. A partir da competência financeira setembro de 2020, o valor 
considerará o resultado real dos indicadores alcançados por todas as equipes de Saúde da 
Família e equipes de Atenção Primária do Brasil, desde que credenciadas e cadastradas no 
SCNES. Isso quer dizer também que equipes que não participaram do PMAQ somente 
receberão pagamento por desempenho a partir da competência financeira de setembro de 
2020. Para o Incentivo para Ações Estratégicas: a partir da competência janeiro de 2020, os 
repasses desses incentivos seguirão conforme suas portarias específicas.  

Além desses três tipos de repasse, para a transição também haverá o incentivo financeiro 
per capita de transição: será transferido o valor per capita anual de R$5,95 de acordo com a 
população IBGE 2019 do município.  

A PORTARIA GM/MS Nº 166, DE 27 DE JANEIRO DE 2021 alterou as regras para 
transferência dos incentivos financeiros federais de custeio da Atenção Primária à Saúde 
(APS) do Sistema Único de Saúde (SUS), no âmbito do Programa Previne Brasil, para o ano de 
2021, prorrogando por mais 04 competências para captação ponderada, o equivalente a 
100% (cem por cento) do potencial de cadastro referente ao incentivo financeiro da 
capitação ponderada do município, e oito competências para pagamento por desempenho - o 
equivalente ao resultado potencial de 100% do alcance do Indicador Sintético Final do 
município.  

  

c) Recurso Próprio  

  
A EMENDA Constitucional 029/2000 preconiza a aplicação mínima na saúde de  

15% dos recursos oriundos da transferência de impostos municipais, estaduais e da União. 
No decorrer dos últimos anos a evolução do percentual do repasse municipal, tem se 
mantido acima do mínimo exigido legalmente de 15% para aplicação em saúde, visando 
atender a programação orçamentária financeira anual definida nas Leis de Diretrizes 
Orçamentária – LDO e Lei Orçamentária Anual – LOA, calcados nas responsabilidades 
decorrentes do preceito constitucional e da missão institucional.   

O sistema de informação sobre Orçamento Público em Saúde (SIOPS) é um sistema de coleta 
e consolidação de informações sobre as receitas totais e despesas com ações e serviços 
públicos de saúde das três esferas de governo, proporcionando à sociedade o conhecimento 
sobre a aplicação dos recursos públicos nesta área atreves de um instrumento de 
acompanhamento do cumprimento da Emenda Constitucional 29/2000. As informações dos 
gestores são transmitidas eletronicamente para o banco de dados do DATASUS.  
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2.6.1  DADOS CONTÁBEIS  - PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA  

DESPESAS   -   PPA 2022 a 2025   SAÚDE 

_______________________________________________________________________________________________ 
            TOTAL DO EIXO :                                           Valor  2022             Valor  2023             Valor  2024             Valor  2025 

                                                                                            19.875.615,36       19.922.776,88         20.250.300,43       21.069.836,93 

 _______________________________________________________________________________________________ 
               TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:        Valor  2022            Valor  2023            Valor  2024              Valor  2025 

                                                                                              19.875.615,36       19.922.776,88        20.250.300,43       21.069.836,93 

         _______________________________________________________________________________________________ 

 
 

RECEITAS 2022 2023 2024 2025 
Transferências Constitucionais Legais 
(impostos) 

52.996.118,37 55.380.943,70 57.873.086,17 60.477.375,05 

Transferências de Recursos do SUS 11.553.142,50 12.616.320,44 13.184.054,86 13.777.337,33 

Outras Receitas Vinculadas a Saúde* 570.298,42 576.001,40 581.761,41 587.579,02 

TOTAL 65.119.559,29 68.573.265,54 71.638.902,44 74.842.291,40 
 

DESPESAS 2022 2023 2024 2025 

Correntes** 19.104.167,42 19.963.854,95 20.862.228,42 21.801.028,70 

Pessoal e encargos sociais 9.255.334,83 9.671.824,90 10.107.057,02 10.561874,59 

Despesas correntes 9.848.832,59 10.292.030,06 10.755.171,41 11.239.154,12 

Limite constitucional - Lei 141/2012*** 15% 
*Exemplo de Emendas Parlamentares. 

**Toda despesa gerada por recursos do município em geral. 

***Valores mínimos a serem aplicados anualmente pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios 

em ações e serviços públicos de saúde. 

Receita Ano 2021 

BLOCO DE RECURSO 
MUNICIPAL R$ 

15% FUS 
ESTADUAL 

R$ 
FEDERAL 

R$ 

Assistência Farmacêutica 

5.178.449,11 

127.972,02 351.972,24 

Atenção Básica 80.000,00 11.168.042,63 

Média e Alta complexidade 
Ambulatorial e Hospitalar. -- 4.966.199,08 

Vigilância em Saúde 31.580,34 657.461,67 

Gestão do SUS -- 13.000,00 

Investimento (Emenda) 314.654,90 249.997,00 

FPM 4.604.683,94 ---- 

COVID 19 (Enfrentamento pandemia) 225.000,00 1.039.790,94 

TOTAL 5.178.449,11 5.383.891,20 18.446.463,56 
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3. DEFINIÇÃO DAS DIRETRIZES, OBJETIVOS, METAS E INDICADORES 

GESTÃO E GOVERNANÇA 

DIRETRIZ 1. Implementação de novo modelo de gestão, centrados no planejamento integrado, na informação em saúde, na 
intersetorialidade e na relação interfederativa, com foco em resultados e em um financiamento estável, com Garantia do acesso da 
população a serviços de qualidade, com equidade e em tempo adequado ao atendimento das necessidades de saúde, com ênfase 
nas áreas e populações de maior vulnerabilidade, mediante a adequação do perfil das unidades de saúde da rede pública municipal e 
do aprimoramento da política de atenção básica e da atenção especializada à luz da Programa Nacional de Humanização, na 
perspectiva das Redes de Atenção à Saúde. 

 

Objetivo 1.  Promover, instrumentalizar, implementar e qualificar o Processo de Planejamento Integrado no SUS, reorganizar o 
modelo Assistencial de forma a garantir melhoria nas condições de Saúde da População. 

 

AÇÕES INDICADORES 
META 

2022-2025 
Meta Anual 

2022 2023 2024 2025 
Organização e 

implementação do 
setor de Patrimônio e 

Almoxarifado. 

Planejamento para 
aquisição e descarte 

de bens.  

Necessidade de continuidade 
no controle/tombamento do 

patrimônio da saúde. 

Dar baixa em bens sucateados 
e inutilizáveis para 

uso/conserto. 

Catalogar e alimentar sistema  em 100% 
sobre todos os bens públicos 

junto ao setor de patrimônio PMJ, 
Manter atualizado catálogo, tombamento e 

alimentação sistema sobre todos os bens 
públicos. 

50% 75% 90% 100% 

REGULAÇÃO 

Implementar  
Sistema de 
Regulação 
Municipal, 

 

Garantir o acesso  ao 
serviço especializado 
para pacientes com 

perfil para 
Tratamento Fora do 

Domicílio TFD. 

Gerenciar todo Complexo 
Regulatório indo da rede 

básica à internação hospitalar.  
Ajuste da oferta disponível às 
necessidades imediatas da 

população. 
 

Proporção de acesso ao 
serviço especializado para 
pacientes com perfil para 

Tratamento Fora do Domicílio 
TFD 

Organizar a regulação nas redes de 
atenção à saúde do SUS, de forma 

interligada ao Complexo Regulador. 
A humanização dos serviços, maior 

controle do fluxo e garantir o acesso 
regulador do usuário aos serviços com 
fluxo definido por classificação de risco 

e vulnerabilidade (100%).  
Garantir em 100% o acesso ao serviço 

especializado para pacientes com 
perfil para Tratamento Fora do 

Domicílio- TFD. 

70% 75% 90% 100% 
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Implementação 
 

da   
 

Ouvidoria 
 

Fomentar divulgação 

Através da adesão ao OuvidorSUS, 
que é um Sistema informatizado 
elaborado pela Ouvidoria-Geral 

do SUS e desenvolvido pelo 
Departamento de Informática do 
SUS – DATASUS, com o intuito de 

oferecer plataforma web gratuita 
aos estados e municípios e aos 

seus órgãos e entidades 
vinculadas a fim de que possam 

instituir seus canais de 
recebimento, análise e resposta às 

manifestações dos usuários de 
serviços públicos no âmbito do 

SUS. 

Adquirir materiais e equipamentos  
 

realizar ações relacionadas para 
100% da Rede 

 
Instituir canais de recebimento, 

análise e resposta às manifestações 
dos usuários de serviços públicos no 

âmbito do SUS. 

70% 75% 90% 100% 

Implementação do 
NAM  

(Núcleo de 
Atendimento 

Multiprofissional) 

Ampliar equipe dar 
suporte a rede AP e AE 

Suporte matricial a todas as 
unidades de saúde: acompanhar 
os internos do HMJ e importante 

apoio as Estratégias de Saúde da 
Família realizando o 

acompanhamento dos usuários. 

Assistir 100% dos usuários da rede 
Atenção básica e Especializada 

Ampliar equipe de profissionais 

  Manutenção da assistência em 
100% aos usuários da rede 

 70% 75% 90% 100% 

Adquirir e realizar 
manutenção de 
transporte fluvial 
motorizado para 

serviços na região 
ribeirinha 

Inexistência de  

transporte fluvial  

Adquirir e com transporte fluvial 
realizar os serviços/ações das 
equipes, nas áreas ribeirinhas 

 Avaliação 
logística 

Aquisição 
 

Manutenção Manutenção 

 

Aquisição de 
equipamento 

diagnóstico por 
imagens. 

Fornecer exames de 
endoscopia e 

eletroencefalograma 

Alta demanda Exames 
população residente. 

Reduzir os encaminhamentos 
intermunicipais para estes 

procedimentos  
Atender em 80% demanda no 

município 

Realizar 
compra  

Aparelhos  
40% 60% 80% 
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Realizar manutenção 
preventiva e corretiva 
regular equipamentos 
médico-hospitalares. 

Proporção equipamentos 
médico-hospitalares com 
Manutenção preventiva e 

corretiva regular. 

Realizar manutenção preventiva e 
corretiva regular de 100% dos 

equipamentos médico-
hospitalares. 

100% 100% 100% 100% 

Realocar rede física dos 
estabelecimentos de saúde 
para estruturas adequadas 
qualificando atendimento à 

população. 
Reforma HMJ/Estrutura da 

Academia de Saúde e 
Unidades próprias 

Prédios locados com poucas 
condições para a oferta  

dos serviços. 

Dano predial das unidades 
(UPA/HMJ/Laboratório e 

unidades) 

*Melhorar 70% as estruturas e 
os ambientes de atendimento. 

Manutenção Manutenção Manutenção Manutenção 

*Adequação do prédio da 
Academia de Saúde e do HMJ  
       (rua Jatobal) 
Após readequação da UPA, para 
acomodar serviços de saúde que 
estão em ambientes locados 

Adequar 
Estrutura 

para 
SMS/ 

Unidades 

Adequar 
Estrutura 

para 
SMS/ 

Unidades 

Implantar 
Centro 

 
Especializado 

Manutenção
Implantar na estrutura do 

HMJ: Centro de 
Especialização e acomodar 

na mesma, a SMS e 
unidades locadas 

Implementar ambiente 
acervo aquivístico SMS para 

Implantar o Serviço de 
Arquivo Médico e Estatística 

(SAME) e Auditoria  
 Hospital Municipal; 

Serviço de Arquivo Médico e 
Estatística (SAME) e Auditoria 

implantado 

-Implantar o Serviço de Arquivo 
Médico e Estatística (SAME) e 
Auditoria Hospital Municipal 

Organizar 
acervo 

arquivístico 

Implantar 
SAME 

Manutenção Manutenção

Implementar e qualificar a 
gestão administrativa, de 

insumos e apoio logístico e   
infraestrutura 

Mobiliário inexistente e/ ou em 
precária condição 

Aquisição de mobiliário inexistente 
e/ou Reposição de 

danificados/inutilizados 
30% 40% 60% 80% 

Renovação e Manutenção 
de  frota de veículo - com 

ou sem a baixa dos veículos 
adquiridos 

Proporção de veículo 
sucateado  

Aquisição e manutenção   

 Reposição mediante ao valor 
mecânico ser equivalente a 

aquisição. 

Manutenção
/ou 

reposição 
(Necessário)  

Manutenção
/ou 

reposição 
(Necessário)  

Manutenção
/ou 

reposição 
(Necessário)  

Manutenção
/ou 

reposição 
(Necessário)  

Aquisição de aparelhos 
telefônicos (celulares). 

Importância de otimizar 
serviços, estabelecendo   

contato entre as unidades de 
saúde e toda rede pública/SUS. 

Aparelhar todos os 
estabelecimentos de Saúde e 

setores específicos com sistema de 
telefonia. 

 Aquisição 
distribuição  

Manutenção Manutenção Manutenção
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Fortalecer o 

 Sistema de Auditoria do SUS 

Auditoria implantada. 

Controladoria interna. 

 

Dinamizar 

planejamento 

 

Realizar pelos técnicos das áreas de 
controle interno ações de 

monitoramento (avaliação de 
desempenho) e fortalecer auditoria. 

Manutenção  
do 

monitoramen
to 

Manutenção  
do 

monitorame
nto 

Manutenção  
do 

monitorame
nto 

Manutenção  
do 

monitorame
nto 

Implementar a dinâmica de 
planejamento local, baseada 

nos princípios da gestão 
democrática e participativa, 
estabelecendo-se a diretiva 

das programações locais, 
com avaliação sistemática e 

incremento do controle social. 

Implementar a dinâmica de 
planejamento local, baseada nos 

princípios da gestão democrática e 
participativa. 

Implementar 
dinâmica 

 

Implementar 
dinâmica 

Implementar 
dinâmica 

Implementar 
dinâmica 

Elaborar de forma integrada 
os instrumentos de gestão e 

planejamento do SUS, a partir 
do desenvolvimento de um 

processo de monitoramento e 
avaliação propositiva. 

Elaborar de forma integrada os 
instrumentos de gestão e 

planejamento do SUS, a partir do 
desenvolvimento de um processo de 

monitoramento e avaliação 
propositiva.  

Avaliação 
semestral 

 

Avaliação 
semestral 

 

Avaliação 
semestral 

 

Avaliação 
semestral 

 

Realizar captação de recursos 
de fontes de investimento para 

despesas de capital, 
primordialmente para Atenção 

Básica e Especializada. 

(FNS/Gerenciamento de Objetos 
e Propostas) 

Fontes de investimento 
Federal para despesas 

de capital  

Realizar captação de recursos de 
fontes de investimento para despesas 

de capital, para Atenção Básica e 
Especializada. 

Captar  
recursos 

FNS 

Captar 
recursos 

FNS 

Captar  
recursos 

FNS 

Captar 
recursos 

FNS 

Aquisição de Equipamentos 
de proteção individual 

Equipamentos de 
proteção individual 

adquirido 

Aquisição de Equipamentos de 
proteção individual 

Aquisição 
de EPI 

Aquisição 
de EPI 

Aquisição 
de EPI 

Aquisição 
de EPI 

Aquisição de uniforme 
Padronização servidores 

Proporção profissional 
desuniformizado  

Aquisição de uniforme 
Padrão para todos servidores em 

todos os setores da SMSJ 

Aquisição 
distribuição  

Aquisição 
distribuição  

Aquisição 
distribuição  

Aquisição 
distribuição  

Garantir identificação crachás 
servidores 

Proporção profissionais 
sem devida 

Identificação 

Garantir crachás de identificação 
servidores 

  Aquisição 
distribuição  

Aquisição 
distribuição  

Aquisição 
distribuição  

Aquisição 
distribuição  
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 T. I. - Controle e Informação em Saúde – CISA: 

Objetivo 2. Alimentar/manter atualizados os sistemas de informação e controle dos programas do Ministério da Saúde. A renovação dos 
computadores, objetivando o suporte tecnológico adequado aos sistemas/softwares do Ministério da Saúde.  

AÇÃO INDICADOR 
META 

2022-2025 
ITEM 

INFORMÁTICA 
META  ANUAL 

2022 2023 2024 2025 

Aquisição de 
equipamentos de 

informática 
Para informatização 
de as unidades de 

saúde 
Aparelhos eficientes  
no funcionamento, 

que atendam os 
requisitos 

necessários para 
execução dos 

sistemas 
DATASUS 

Consolidação 
das informações 

do e-SUS  
 

Implementação 
do PEC - 

Prontuário 
Eletrônico 

Aquisição - Equipar 
em 100% todas as 

unidades/estabelec
imentos de saúde 
com equipamento 

de informática  
para instalação do 

PEC 
 

Realizar 
Manutenção e 
reposição de 

equipamentos  
danificados 

Computador configuração 
específica/atualizada para 

PEC 

54 10 10 10 

Nobreak 54 10 10 10 

Impressora  06 10 10 10 

Computador  
completo básico 

27 20 10 10 

Nobreak 27 10 10 10 

Notebook 04 2 2 2 

Tablet 56 25 25 25 

Pen drive 10 03 05 06 

Data show 02 01 manutenção manutenção 

 Aquisição e 
manutenção de 
equipamentos e 

componentes que 
permitem acesso 

Internet 

Programas do 
MS  

Informatizados e 
 transmitidos via 

conexão 
internet 

Aquisição e 
manutenção 

equipamentos. 
Garantir  em 100% 

Funcionamento dos 
sistemas na SMS 

Equipamentos,  
aparelhos, componentes 

e suprimentos   
conectores para acesso  

à internet 

Garantir 
em 100% 

execução 
dos 

sistemas 

Garantir 
em 100% 

execução  
dos 

sistemas 

Garantir 
em 100% 

execução 
dos 

sistemas 

Garantir 
em 100% 

execução 
dos 

sistemas Manutenção da 
execução dos  
Sistemas  por  

 Técnico em TI  
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Objetivo 3. Implantar e ampliar o acesso e acolhimento qualificado ao atendimento as pessoas com deficiência, ofertando 
cuidado integral e assistência multiprofissional através da Rede de Atenção à Pessoa com Deficiência. 

 
Rede de Atenção à Pessoa com Deficiência 

 

AÇÃO INDICADOR 
META 

2022-2025 
META  ANUAL 

2022 2023 2024 2025 
Implantar e implementar a 

acessibilidade das unidades 
de saúde que ainda não 

dispõe com rampas e 
banheiros; 

Unidades de 
saúde com 

acessibilidade em 
rampas e 
banheiros 

100%. Implementar a 
acessibilidade das unidades de 

saúde que ainda não dispõe com 
rampas e banheiros; 

40% 55% 80% 100% 

Garantir acesso para 
disponibilização de órtese, 

prótese e meios auxiliares de 
locomoção através de 

pactuação SESPA; 

Disponibilização 
de órtese, prótese 
e meios auxiliares 
de locomoção 

garantido; 

Garantir acesso em 100%  para 
disponibilização de órtese, prótese  
e meios auxiliares de locomoção 

através da SESPA 

Garantir acesso 
em 100%  para 

disponibilização 
de órtese, 

prótese e meios 
auxiliares de 
locomoção 
através da 

SESPA 

Garantir acesso 
em 100%  para 

disponibilização 
de órtese, 

prótese e meios 
auxiliares de 
locomoção 
através da 

SESPA 

Garantir acesso 
em 100%  para 

disponibilização 
de órtese, 

prótese e meios 
auxiliares de 
locomoção 
através da 

SESPA 

Garantir acesso 
em 100%  para 

disponibilização 
de órtese, 

prótese e meios 
auxiliares de 
locomoção 
através da 

SESPA 

Promover a reabilitação e a 
reinserção das pessoas com 

deficiência, por meio do 
acesso ao trabalho, renda e 

moradia solidária, através 
da articulação com os 
organismos públicos e 

ONG’s. 

Reabilitação e a 
reinserção das 
pessoas com 
deficiência, 
acesso ao 

trabalho, renda e 
moradia 

articulados. 

Garantir a promoção em 
100% do que for disponibilizado 

SESPA 

Promover a reabilitação e a 
reinserção das pessoas com 

deficiência, por meio do acesso 
ao trabalho, renda e moradia 

solidária, através da articulação 
com os órgãos da assistência 

social, outros organismos públicos 
e ONG’s. 

Promover a 
reabilitação e 
a reinserção 
das pessoas 

com 
deficiência, 
por meio do 
acesso ao 
trabalho 

Promover a 
reabilitação e 
a reinserção 
das pessoas 

com 
deficiência, 
por meio do 
acesso ao 
trabalho 

Promover a 
reabilitação e 
a reinserção 
das pessoas 

com 
deficiência, 
por meio do 
acesso ao 
trabalho 

Promover a 
reabilitação e 
a reinserção 
das pessoas 

com 
deficiência, 
por meio do 
acesso ao 
trabalho 
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DIRETRIZ 2: Implementação de Estratégias de Educação Permanente para valorização profissional e em benefício da comunidade.  

Objetivo 1: Fomentar e aperfeiçoar o perfil profissional para atuar na diversidade de demanda e realidades do território e na integração 
com a comunidade.  

EDUCAÇÃO PERMANENTE 

AÇÃO INDICADOR 
META 

2022-2025 

META  ANUAL 

2022 2023 2024 2025 

Implantar sala de Educação 
Permanente, realizar processo 

de formação das equipes. 
Desenvolver o raciocínio 

epidemiológico para 
compreensão e intervenção 
sobre os problemas de saúde 
prioritários da população no 

território. 
Realização de conferências, 

aulas, cursos ou disponibilização 
de objetos de aprendizagem 

interativos sobre temas 
relacionados às doenças e 

agravos contextualizando ao 
território municipal, 

oportunamente ministrados 
presencialmente ou remoto por 

meio de Tecnologias de 
Informação e Comunicação -

TICs. 

Capacitação aos 
profissionais que trabalham 

no Hospital Municipal 
e unidades Saúde 

Programas de educação 
permanente destinados aos 

profissionais das ESF, 
utilizando cursos curtos 

presenciais, educação à 
distância ou modalidades 

associadas, valendo-se das 
atividades de interconsultas 

a especialistas, recursos 
audiovisuais, telemática e 

outros implantados 

Implantar sala de 
Educação permanente 

na sede SMSJ 
 

Implantar programas de 
educação permanente 

destinados aos profissionais 
das ESF, utilizando cursos 

curtos presenciais, educação 
à distância ou modalidades 
associadas, valendo-se das 

atividades de interconsultas a 
especialistas, recursos 

audiovisuais, telemática e 
outros. 

, prevenção, controle e 
eliminação das doenças e 
agravos no seu território de 

atuação. 

Implantar 

sala 

Ed.  

Permanente 

SMSJ 

Garantir   

ações de 

promoção     

à formação  

e 

capacitação 

dos  

profissionais  

 de saúde 

Garantir   

ações de 

promoção     

à formação  

e 

capacitação 

dos  

profissionais  

 de saúde 

Garantir   

ações de 

promoção    

à formação  

e 

capacitação 

dos  

profissionais  

 de saúde 

Implantar a política municipal de 
educação permanente, 

elaboração do plano, projetos e 
realização de ação educativa 

 

Política municipal de 
educação permanente, 
elaboração do plano, 

projetos e realização de 
ação educativa implantada 

Implantar a política municipal 
de educação permanente, 

elaboração do plano, 
projetos e realização de ação 

educativa 
-Estabelecer protocolos de 

condutas e serviços. 
-Promover educação 

continuada periodicamente 
aos profissionais. 
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Esclarecer comunidade:  

 Oferecer capacitação aos 
profissionais, para conhecimento 
relativo ao funcionamento da 
Rede de Atenção no âmbito 

Psicossocial; 

 qualificação da atenção à 
pessoa com deficiência;  

campanha anual de promoção e 
prevenção de acidentes 
automobilísticos;  

campanhas educativas sobre 
saúde do trabalhador; 

Proporção de profissionais  
e comunidade 

capacitados, em relação 
ao funcionamento da Rede 

de Atenção 

Oferecer capacitação aos 
profissionais, propiciando 
conhecimento relativo ao 

funcionamento da Rede de 
Atenção e a competência 

de cada um na mesma; 

Garantir   
ações de 

promoção     
à formação  

e 
capacitação 

dos 
profissionais 

de saúde 

Garantir   
ações de 

promoção     
à formação  

e 
capacitação 

dos 
profissionais 

de saúde 

Garantir   
ações de 

promoção    
à formação  

e 
capacitação 

dos 
profissionais 

de saúde 

Garantir   
ações de 

promoção    
à formação  

e 
capacitação 

dos 
profissionais 

de saúde 

Fomento/qualificação dos 
trabalhadores do SUS, com 

participação em Congressos, 
cursos de especialização, entre 

outros, que sejam ofertados pelo 
ente Público. 

Proporção de 
trabalhadores capacitados. 

Garantir a qualificação dos 
trabalhadores do SUS, com 

participação em 
Congressos, cursos de 

especialização, entre outros 
ofertados pelo ente Público. 

Garantir a 
qualificação 

dos 
trabalhadores 

do SUS 

Garantir a 
qualificação 

dos 
trabalhadores 

do SUS 

Garantir a 
qualificação 

dos 
trabalhadores 

do SUS 

Garantir a 
qualificação 

dos 
trabalhadores 

do SUS 

Implantar, regulamentar e 
fortalecer os convênios com as 
instituições privadas de ensino, 

que buscam  estágios nos serviços 
públicos de saúde. 

Sistema de estágio 
supervisionado nos 

estabelecimentos de saúde  

Criação de sistema de 
concessão de estágios  

com Instituições Ensino 
privado/PMJ 

SMSJ 

Regulamentar 
estágios  

supervisiona
dos (rede 

privada de 
ensino) 

Concessão  
de estágio 

regulamentado
 

Concessão  
de estágio 

regulamentado
 

Concessão  
de estágio 

regulamentado
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Atenção Primária à Saúde 

Programa:  IMPLEMENTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA 

DIRETRIZ 3. Garantia do acesso da população a serviços da APS, adequação do perfil das unidades de saúde da rede pública municipal 
e do aprimoramento da política de atenção básica e saúde bucal de qualidade, com equidade e em tempo adequado ao atendimento 
das necessidades de saúde. 

Objetivo 1: Realizar a expansão dos serviços de saúde através do fortalecimento da Atenção Primária à Saúde no Município de Jacundá. 

AÇÃO INDICADOR 
META 

2022-2025 
META  ANUAL 

2022 2023 2024 2025 

Acompanhamento do Auxílio 
Brasil  

Cobertura/acompanhamento 
das condicionalidades do 

Programa Auxílio Brasil 

Cadastrar e 
acompanhar 90% das 

famílias 
90% 90% 90% 90% 

Cobertura populacional AP 

Ampliar cobertura/Credenciar 

 unidades, modalidade 
Estratégia Saúde da Família. 

Cobertura populacional  estimada 
pelas equipes de atenção básica 

Expandir a cobertura dos serviços 
de saúde na Atenção Primária 

Cobrir 100% área 
urbana. 

Implementar os serviços  

em 12 UBS 

Realizar  
atualizações  

territorialização 
para  

procedimento 
de 

redistribuição 
de áreas entre 
equipes/ACS 

80% 90% 100% 

Processo Seletivo de ACE e 
Seletivo para ACS somente 

cadastro reserva 

 

Necessidade de ajuste das 
microáreas, no Trabalho efetivo de 

combate  as endemias e 
assistência as comunidades com 

famílias não assistidas pelo 
programa. 

 

Realizar cobertura total 
das áreas/microáreas 

descobertas. 

Implantar função de Gerência 
da  Atenção Básica através do 

programa do Ministério da 
Saúde para fomento dos 

serviços 
administrativos nas ESF’s 

Programa de Gerência da  
Atenção Básica do Ministério da 

Saúde para ESF’s. 

Cadastrar  04 UBS, para 
esta modalidade 

Enquanto perdurar 
programa do MS. 

Habilitar 
04 Equipes 

junto ao MS 

 Manutenção 
MS  

Manutenção 
MS 

Manutenção 
MS 

Readequação da rede física da 
Academia de Saúde para 
instalar ESF Dilson Almeida 

Ajuste orçamentário, uma vez que 
a ESF Dilson Almeida está 

instalada em prédio alugado.                       
Adequar estrutura física com 

reforma estrutural. 

Reorganizar a estrutura 
física da rede da 
atenção primária. 

Adquirir  
Recurso para  

Obra de 
ampliação  

Instalar  
a 
 

 ESF 

-- -- 
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Aquisição/construção, reforma 
estrutura dos prédios próprios 

das unidades e ESF’s. 

Percentual de estabelecimentos 
alugados. 

 Prédios com problemas 
hidráulicos/elétricos  e  estrutural. 

Reforma estrutural de 
todas unidades básicas 

de saúde 

Reformar  
unidades 

Reformar 
unidades 

Reformar  
unidades 

Reformar 
unidades 

Redução de internações por 
condições sensíveis à atenção 

básica (ICSAB) 

Proporção de internações por 
condições sensíveis á atenção 

básica (ICSAB) 

Reduzir internações 
hospitalar por ICSAB em 

42% 
40% 40% 40% 42% 

 

Política Saúde Bucal 

AÇÃO INDICADOR 
META 

2022-2025 
META  ANUAL 

2022 2023 2024 2025 
Política de Saúde Bucal 

Manutenção SB e Aumentar em 
100% a cobertura populacional 

estimada pelas Equipes de 
Saúde Bucal existentes 

em  Laboratório de Prótese 
Dentária (Enquanto perdure o 

programa do Ministério da 
Saúde) 

Garantir parceria 
procedimento protético 
dentário do município 

em saúde bucal via SUS. 

Proporção de cobertura 
de 100% populacional 

estimada de saúde 
bucal na atenção 
básica existente 

Partindo da premissa dos 
protocolos no contexto a 

pandemia e retomar realização 
procedimentos. 

Acesso integral às ações de saúde 
bucal protética, renovar  junto ao 

Ministério Saúde ações LRPD.  
Aumentar em 100% a cobertura 

populacional estimada pelas 
Equipes de Saúde Bucal existentes 

45% 
População 

residente 

55% 
População 

residente 

75% 
População 

residente 

100% 
População 

residente 

Reduzir  o percentual de 
exodontia em relação aos 

procedimentos preventivos e 
curativos 

Percentual de cobertura 
de exodontia em relação 

aos demais 
procedimentos, reduzido 

Reduzir o percentual de exodontia 
em relação aos procedimentos 

preventivos e curativos; 

10% 
redução 

10% 
redução 

10% 
redução 

10% 
redução 

Implantar coordenação S. bucal Assistir Saúde bucal Implantar coordenação S. bucal AB Manutenção SB Manutenção SB Manutenção SBManutenção SB 

Aumentar o percentual de 
ação coletiva de escovação 

dental supervisionada 

Média da ação coletiva 
de escovação dental 

supervisionada. 

Aumentar para 80% o percentual 
de ação coletiva de escovação 

dental supervisionada; 
80% 80% 80% 80% 

Aquisição  ESCOVÓDROMOS 
Promover ações educativas e de 
prevenção com procedimentos 

corretos de escovação e 
aplicação de flúor. 

Inexistência de 
Escovódromos na saúde 

bucal município 

Promover ações educativas e de 
prevenção procedimentos 
corretos de escovação e 

aplicação de flúor. Aquisição de 
07 (sete) escovódromos. 

Aquisição  
de 01  

escovódromo 

Aquisição  
de 02  

escovódromo

Aquisição  
de 02 

escovódromo

Aquisição  
de 02 

escovódromo
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Programa: SAÚDE DO ADULTO 
 

Objetivo 2: Garantir à população de Jacundá, os serviços de combate, controle e tratamento dos agravos Tuberculose e Hanseníase.  

AÇÃO INDICADOR 
META 

2022-2025 
META  ANUAL 

2022 2023 2024 2025 

Promover  Etapas de 
capacitação periódica para as 

equipes das ESF’s e UBS’s 
Equipes das ESF’s e UBS’s. 100% das equipes 100% 100% 100% 100% 

Sensibilizar as equipes das ESF’s 
e UBS’s ao uso e permanente 

atualização dos Livros de 
Controle (Tuberculose e 

Hanseníase). 

Vigilância do tratamento e 
controle desses agravos, 

bem como funcionamento 
dos programas. 

100% das equipes 100% 100% 100% 100% 

Ofertar orientação à 
população através de grupos 

de Educação em Saúde. 

População coberta pelas 
ESF’s e PACS 

100% da população adscrita 100% 100% 100% 100% 

Garantir tuberculostásticos para 
assegurar a cura dos pacientes 

notificados 

Proporção de cura de casos 
novos de TB pulmonar 

bacilífera 

80% dos casos notificados 
Garantir acompanhamento 

e assegurar tratamento 
medicamentoso aos 

pacientes. 

80% 80% 80% 80% 

Garantir hansenostáticos para 
assegurar a cura dos pacientes 

notificados 

Proporção de cura dos 
casos novos de MH 

diagnosticados nos anos das 
coortes 

80% dos casos notificados 80% 80% 80% 80% 

Realizar a busca ativa dos 
contatos intradomiciliares, logo 

após a primeira consulta do 
paciente em tratamento. 

Proporção de contatos 
intradomiciliares de casos 
novos de MH examinados 

100% dos contatos 
100% dos 

contatos 
100% dos 

contatos 
100% dos 

contatos 
100% dos 

contatos 

Garantir os exames de 
diagnóstico/controle para 

Tuberculose como o Raio X de 
tórax e a Pesquisa de BAAR 

Proporção de cura de casos 
novos de TB pulmonar 

bacilífera. 
80% casos novos 

80% casos 
novos 

80% casos 
novos 

80% casos 
novos 

80% 
casos 
novos 
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Objetivo 3: Garantir à população Jacundá, os serviços de prevenção e controle de doenças crônicas, como HIPERTENSÃO E DIABETES. 

 

Objetivo 4: Implementação do Programa Nacional de Controle do Tabagismo: 

 

AÇÃO INDICADOR 
META 

2022-2025 
META  ANUAL 

2022 2023 2024 2025 

Realizar oficina atualização 
periódica dos Médicos e 

Enfermeiros das ESF’s, UBS’s e 
Hospital Municipal de Jacundá 

Necessidade de 
atualizar informações 

aos   profissionais 

100% das equipes 

Através da sala Programa 
Educação Permanente  

Realizar oficina atualização 
periódica dos Médicos e 

Enfermeiros das ESF’s, UBS’s e 
Hospital Municipal de Jacundá 

100% das 
equipes 

 

100% das 
equipes 

 

100% das 
equipes 

 

100% das 
equipes 

 

Garantir a distribuição dos anti-
hipertensivos e hipoglicemiantes 
para controle de Hipertensão e 

Diabetes dos pacientes 
cadastrados 

Controle de  

HAS e DM 

100% dos pacientes cadastrados 
Garantir DISTRIBUIÇÃO dos anti-
hipertensivos e hipoglicemiantes 
para controle de Hipertensão e 

Diabetes dos pacientes 
cadastrados 

100% dos 
pacientes 

cadastrados

100% dos 
pacientes 

cadastrados

100% dos 
pacientes 

cadastrados

100% dos 
pacientes 

cadastrados

Promover o acompanhamento 
dos pacientes de risco e/ou 

difícil controle de Hipertensão e 
Diabetes, com os profissionais 

Cardiologista e Endocrinologista.  

Através do telemedicina 
promover o acompanhamento 

dos pacientes. 

Prevenção de riscos 
para complicações de 

Diabetes e /ou 
Hipertensão. 

Garantir   acompanhamento dos 
pacientes de risco 

com 1 consulta mês / retorno 
agendado pelo médico  

 

1 consulta    
mês 

 

1 consulta    
mês 

 

1 consulta    
mês 

 

1 consulta    
mês 

 

AÇÃO INDICADOR 
META 

2022-2025 
META  ANUAL 

2022 2023 2024 2025 

Garantir o tratamento dos 
pacientes inscritos no PNCT, 

pela triagem das ESF’s 
Pacientes das ESF inscritos 

Tratar 100%  dos pacientes por 
Unidade. 

100%  dos 
pacientes 

cdastrados 

100%  dos 
pacientes 

cdastrados 

100%  dos 
pacientes 

cdastrados 

100%  dos 
pacientes 

cdastrados 
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Política Nacional de Atenção Integral a Saúde do Homem – PNAISH - Projeto de Implantação 
 
Objetivo 5: Implantar as ações de prevenção e promoção da Atenção Integral a Saúde do Homem. 
 

 
 

Programa: SAÚDE DA MULHER 

Objetivo 6: Oferecer assistência integral à saúde da mulher e envolvendo as ações da Estratégia Saúde da Família e a Rede de 
Atenção à Saúde Materno e Infantil no âmbito municipal, organizar e implementar para garantir acesso, acolhimento e resolutividade. 

 

AÇÃO INDICADOR 
META 

2022-2025 
META  ANUAL 

2022 2023 2024 2025 

Implantar no Município a 
Política Nacional de 

Atenção Integral a Saúde 
do Homem – PNAISH 

 

Elaboração e 
apresentação de Projeto 

 

Condições de vida e saúde da 
população masculina do município: 

Transição demográfica no significativo 
aumento da população idosa, em 

idade ativa – foco na população de 
20 a 59 anos (atinge faixa etária até 65 

anos ou mais); 

Crescente carga das doenças crônico-
degenerativas; 

Necessidade de habilitar profissionais e 
organizar 

serviços para o cuidado integral à 
saúde do homem. 

Promoção de saúde e 
prevenção primária; 

Acesso e vínculo 
Atenção integral – linhas 

de cuidado; 

Profissionais 
sensibilizados e aptos ao 

cuidado integral à 
saúde do homem; 
Organização de 
serviços/fluxos; 

Monitoramento e 
avaliação. 

 

2022 

Implantar 
no 

Município a 
PNAISH 

Apresentação 
de Projeto 

 

Capacitar 
100% 

Equipe 
  

Manutenção 
programa  

Manutenção 
programa 

Manutenção 
programa 

AÇÃO INDICADOR 
META 

2022-2025 
META  ANUAL 

2022 2023 2024 2025 

Capacitar as equipes das ESF’s que 
não foram atendidas de acordo com 
as ações do Plano da Rede Cegonha 

 
Estimular preenchimento  correto da 

carteira da gestante. 

 Equipes ESF capacitadas  
melhor a assistência ao 

Pré Natal. 

Treinar todos os 
profissionais da ESF 

 
Capacitar 100% 

das equipes da ESF 

Capacitar 
100% 
das 

equipes  

Capacitar 
100% 
das 

equipes 

Capacitar 
100% 
das 

equipes 

Capacitar 
100% 
das 

equipes 
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Ofertar teste rápido de sífilis para 
as gestantes inscritas no Pré-Natal 

Detecção precoce de Sífilis, 
diminuindo o número de casos 
novos de Sífilis Congênita em 

menores de um ano de idade. 

100% das gestantes realizem 
2 exames durante Pré Natal. 

Mínimo 2 
exames 

gestante 

Mínimo 2 
exames 

gestante 

Mínimo 2 
exames 

gestante 

Mínimo 2 
exames 

gestante 

Ofertar teste rápido de HIV para 
as gestantes inscritas no Pré-Natal 

Detecção precoce de infecção 
pelo HIV, diminuindo o número 
de casos novos e a transmissão 

vertical. 

100% das gestantes realizem 
2 exames durante Pré Natal. 

Mínimo 2 
exames 

gestante 

Mínimo 2 
exames 

gestante 

Mínimo 2 
exames 

gestante 

Mínimo 2 
exames 

gestante 

Proporcionar vínculo das 
mulheres ao local de ocorrência 

do parto 
durante o Pré-Natal 

 

Cumprimento da Lei Federal Nº 
11.340/2007. 

100% das gestantes 
acompanhadas nas 

Unidades, para visitar o HMJ 
Jacundá  

(Referência do Município). 

100% das 
gestantes 

acompanh
adas 

100% das 
gestantes 

acompanh
adas 

100% das 
gestantes 

acompanh
adas 

100% das 
gestantes 

acompanh
adas 

Redução de parto cesáreo 
oportunizando e incentivando  

parto normal 

 

Proporção de parto normal no 
SUS e na saúde complementar 

Alcançar 75% das gestantes 
75% das 

gestantes 
75% das 

gestantes 
75% das 

gestantes 
75% das 

gestantes 

Realizar pré-natal com captação 
precoce da gestante para 
garantir a realização de 7 

consultas, mínimo. 

Aumento da proporção de 
nascidos vivos de mães 

com no mínimo sete consultas 
de pré-natal. 

Garantir que 70% das 
gestantes iniciem o pré- natal 

com até 2 meses. 
62% 65% 67% 70% 

Viabilizar a consulta puerperal 
em domicílio para encerramento  

do Pré- natal. 

Diminuir os riscos inerentes ao 
período puerperal (primeiros 
quarenta dias de pós-parto), 

com a mãe e RN. 

70% das puérperas 40% 50% 60% 70% 

Aumentar a oferta de 
mamografias de rastreamento 

para mulheres na faixa etária de 
50 a 69 anos 

Razão de exames de 
mamografia em mulheres de 50 
a 69 anos de idade para 0,1 

Aumentar oferta exames de 
mamografia em mulheres de 

50 a 69 anos, 
10% 10% 10% 10% 

Fazer a busca ativa de mulheres 
na faixa etária de 25 a 64 anos 
para realizarem citopatológico 

de rastreamento. 

Razão de exames 
citopatológicos 

em mulheres com idade 
entre 25 e 64 anos de idade. 

Aumentar nº exames 
citopatológicos em mulheres 
entre 25 e 64 anos de idade. 

50% 50% 50% 50% 
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Assistir em tempo hábil mulheres com 
resultados positivos de exames 

citopatológicos  

Diagnóstico e tratamento 
precoce do 

Câncer de colo uterino. 

Acompanhamento 100% casos 
das mulheres com resultados 

positivos 

100% 
casos 

100% 
casos 

100% 
casos 

100% 
casos 

Realizar os exames laboratoriais do 
Pré-Natal de acordo com Protocolo 

da Rede Cegonha 

  Prevenção complicações no 
pré-parto, parto e pós parto. 

100% das gestantes a realizarem 
os exames do início  ao fim do 

Pré- natal e pós -parto 

100% das 

gestantes 

acompanh

adas 

100% das 

gestantes 

acompanh

adas 

100% das 

gestantes 

acompanh

adas 

100% das 

gestantes 

acompanh

adas 

Desenvolvimento de ações 
estratégicas de apoio à gestação, 

pré-natal e puerpério, com vistas ao 
enfrentamento da Emergência em 

Saúde Pública de Importância 
Nacional (ESPIN) decorrente da 

pandemia do coronavírus. 

 
Cumprir com o recomendado 

por protocolos e materiais 
orientativos do Ministério da 

Saúde. Fortalecimento e 
garantia do cuidado as 

gestantes e puérperas em todos 
os pontos da Rede de Atenção 

à Saúde. 
A identificação precoce, o 

monitoramento de gestantes e 
puérperas com síndrome gripal, 

síndrome respiratória aguda 
grave ou com suspeita ou 

confirmação de covid-19, em 
qualquer momento do ciclo 

gravídico puerperal. 
 

Realizar ações estratégicas de 
apoio à gestação, pré-natal e 

puerpério, no contexto a 
pandemia. 

100% das 

gestantes 

acompanh

adas 

100% das 

gestantes 

acompanh

adas 

100% das 

gestantes 

acompanh

adas 

100% das 

gestantes 

acompanh

adas 
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Programa: SAÚDE DA CRIANÇA  

Objetivo 7: Melhorara qualidade da assistência às crianças de 0 a 10 anos. 

AÇÃO INDICADOR 
META 

2022-2025 
META  ANUAL 

2022 2023 2024 2025 

Dar continuidade ao 

Programa Crescer Saudável,   
sendo vinculado com as 

atividades do  Programa Saúde 
na Escola, 

através profissional do NAM 

pactuação através  Termo de 
Compromisso com MS. 

 

Cumprir com a agenda de 
prevenção e cuidado da 

obesidade infantil, nutrição sob 
responsabilidade da 

coordenação de Alimentação e 
Nutrição, realizar ações nas 

escolas conforme pactuação. 

Fomentar 
promover 

PSE 

Fomentar 
promover 

PSE 

Fomentar 
promover 

PSE 

Fomentar 
promover 

PSE 

Fomentar a vigilância alimentar 
e nutricional, a promoção da 

alimentação adequada e 
saudável na Rede de Atenção 

Primária 

Agravos relacionados à 
alimentação e nutrição, 

especialmente sobrepeso e 
obesidade (com destaque para 

a obesidade infantil), 
desnutrição, anemia por 

deficiência de ferro, 
hipovitaminose  A e beribéri. 

Promover  prevenção dos 
agravos relacionados à 

alimentação e nutrição,  garantir 
acompanhamento nutricionista 1 

Consulta 
mês 

1 
Consulta 

mês 

1 
Consulta 

mês 

1 
Consulta 

mês 
Ofertar consultas 
multidisciplinares 

periodicamente conforme 
cronograma, para crianças de 0 

a 10 anos nas ESF 

Diminuição das taxas de 
morbimortalidade infantil 

Assistir 90% das crianças adstritas 
nas ESF 

Fazer busca ativa de RN para 
realização dos testes do Pezinho 

em tempo hábil, através da 
capacitação e sensibilização 

dos ACS. 

Detecção precoce das 
doenças prevenidas por exame. 

Alcançar 80% dos nascidos vivos 80% 80% 80% 80% 

Sensibilizar a equipe quanto 
à coleta para Triagem 
Neonatal, no período 

adequado (3 a 5 dias de vida) 

Detecção em tempo hábil das 
doenças prevenidas pelo teste 

do Pezinho 
100% das equipes da ESF 100% 100% 100% 100% 

Capacitar as equipes das ESF 
sobre as atualizações em 

Triagem Neonatal 

Garantia do melhor 
funcionamento do programa 

100% das equipes da ESF 100% 100% 100% 100% 
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Programa: SAÚDE DE ADOLESCENTES E JOVENS 

 
Objetivo 8: Realizar ações voltadas para promoção da saúde dos adolescentes e jovens do município. 

 
 
 
 
 

AÇÃO INDICADOR 
META 

2022-2025 
META  ANUAL 

2022 2023 2024 2025 

Fomentar  distribuição 
acompanhamento da carteira do 
adolescente e sensibilizar gestores 
para a parceria na promoção da 
saúde (Secretaria de Educação e 

Saúde). 

 Informações constantes 
da carteira do 
adolescente 

Atender adolescentes de 10 a 16 
anos matriculados nas escolas  

pólos do PSE,  fomentar,  promover  
acompanhamento com 

intervenção da saúde educativa, 
preventiva, clínica etc. 

Acompanhar
100% alunos  

Acompanhar
100% alunos 

Acompanhar
100% alunos 

Acompanhar
100% alunos 

Alcançar  metas de cada ação do 
Programa Saúde na Escola (PSE) 

Percentagem das 
ações do PSE realizadas 

Alcançar 80% das metas de cada 
ação do Programa Saúde na 

Escola (PSE) 
80% 80% 80% 80% 

Realizar ações de prevenção 
contra etilismo, tabagismo e outras 

drogas. 

Adolescentes e jovens 
vulneráveis 

Orientar ACS e técnicos de 
enfermagem quanto a 

capacitação  para garantir 
assistência ao  público alvo 

100% 
equipe 

100% 
equipe 

100% 
equipe 

100% 
equipe 

Realizar ações de prevenção com 
orientações dos riscos da gravidez 

na adolescência 

Proporção de gravidez 
na adolescência entre 
as faixas etárias de 10 a 

19 anos 

Orientar para reduzir 
índice de 24% 

27% 26% 25% 24% 
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Programa: EDUCAÇÃO CONTINUADA DA ATENÇÃO PRIMÁRIA 
 

Objetivo 9: Qualificar as equipes da Atenção Primária municipal, a fim de manter o melhor funcionamento dos programas, garantindo 
assistência ao público de qualidade. 

 
 
 

 
 
 
 

AÇÃO INDICADOR 
META 

2022-2025 
META  ANUAL 

2022 2023 2024 2025 
 

Realizar ação conjunta com 
DEVISA no planejamento para  

capacitação e atualização 
periódica das equipes da ESF 

quanto aos programas de saúde 
do MS 

 

Manter curso anual de relações 
interpessoais e relações públicas 

para os profissionais das unidades 
de saúde.  

 

Capacitar através da sala SMS 

de Educação Permanente 

Deficiências ao 
desenvolver ações que 

possam interferir no 
processo de saúde-

doença da população, 
no desenvolvimento de 
autonomia, individual e 
coletiva, e na busca por 

qualidade de vida dos 
usuários. 

100% das equipes da ESF 
capacitados  sobre a utilização 
dos protocolos,  fichas do e-SUS, 
procedimentos e registro de suas 

atividades. 

100% 100% 100% 100% 

Melhorar a relação 
interpessoal no 

ambiente de trabalho e 
boas práticas no 
atendimento à 

população. 

100% dos funcionários 
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Programa: ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DA PESSOA IDOSA 

 Objetivo 10: Garantir a melhoria das condições de saúde do idoso. Promover Atenção integral a saúde dos portadores de doenças 
crônicas, com estímulo ao envelhecimento ativo e fortalecimento das ações de promoção e prevenção. 
 

AÇÃO INDICADOR 
META 

2022-2025 
META  ANUAL 

2022 2023 2024 2025 

Garantir a realização de atividades 
físicas regulares através de 

formação de grupo de idosos. 

20 ou menos óbitos 
prematuros (< 70 anos) pelo 

conjunto das 4 principais 
DCNT (doenças do aparelho 

circulatório, obesidade, 
deficiências nutricionais, 

câncer, diabetes e doenças 
respiratórias crônicas). 

Prevenção e tratamento 
precoce  

 

Promover regular atividade  e               
reduzir sedentarismo 

consequentemente, evitar 
complicações que afetam 

grupo. 

Garantir 
Promoção 

regular  

Garantir 
Promoção 

regular 

Garantir 
Promoção 

regular 

Garantir 
Promoção 
Regular 

Garantir o atendimento com 
especialidades médicas 

(proctologista, Urologista e 
ginecologista) em tempo hábil. 

Garantir consulta 
especializada com retorno 
agendado pelo médico. 

01      
consulta 

mês 

01      
consulta 

mês 

01      
consulta 

mês 

01      
consulta 

mês 

Manutenção da oferta de exames 
especializados como 

Ultrassonografia e PSA. 

Aumentar a oferta de exames 
especializados como 

Ultrassonografia e PSA. 

Atender 
 80% 

demanda  

Atender   
85% 

demanda 

Atender   
90% 

demanda 

Atender    
95% 

demanda 

Garantir cobertura vacinal 
contra gripe e COVID 19 

para a pessoa idosa. 

Mínimo de 80% da cobertura 
vacinal na 

população acima de 60 anos. 

Atingir 100% da cobertura das 
ESF/ PACS. 

100% 100% 100% 100% 

Auxiliar a manutenção, 
funcionamento de serviços 

ofertados na APS para o 
enfrentamento da Covid-19, com 
enfoque no acompanhamento e 

monitoramento de idosos e dos que 
residem sozinhos, estimular à 

criação de estratégias para o 
acompanhamento das possíveis 

sequelas pós Covid-19. 

Idosos apresentam maior risco 
de complicações e de morte 

quando infectadas pelo 

 Sars-CoV-2, o suporte, 
visando diminuir a exposição 

ao risco de infecção. 

 

 Realizar  visitas e 
atendimentos domiciliares,  

pelos profissionais da APS, às 
pessoas idosas com limitações 
funcionais ou fragilidade, que 

apresentam maior risco de 
complicações e de morte 

quando infectadas pelo Sars-
CoV-2. 

Garantir  
Visita  

Regular 
equipe 

Garantir  
Visita  

Regular 
equipe 

Garantir  
Visita  

Regular 
equipe 

Garantir  
Visita  

Regular 
equipe 
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Programa: SAÚDE MENTAL 

Objetivo 11: Ampliar o acesso a atenção psicossocial da população em geral, de forma articulada com os demais pontos de atenção 
em saúde e outros pontos intersetoriais. 

 

Estabelecer referências para 
garantia do cuidado longitudinal 
dos idosos e das pessoas vivendo 

com DST/HIV/AIDS, hepatites virais e 
câncer, atendidos nas unidades 

públicas municipais; 

Proporção de  usuários idosos 
e das pessoas vivendo com 

DST/HIV/AIDS, hepatites virais 
e câncer, atendidos nas 

unidades públicas municipais 
com referência estabelecida 

Estabelecer referências para 
garantia do cuidado 

longitudinal de 100% dos 
usuários idosos e das pessoas 
vivendo com DST/HIV/AIDS, 

hepatites virais e câncer, 
atendidos nas unidades 

públicas municipais; 

Assistir        
100% 

Assistir        
100% 

Assistir        
100% 

Assistir        
100% 

Implantar nas unidades de saúde 
assento preferencial para idoso 

Proporção de unidades com 
assento preferencial para 

idoso 

Implantar em 100% das 
unidades de saúde assento 

preferencial para idoso              
(4 lugares) 

100% 100% 100% 100% 

AÇÃO INDICADOR 
META 

2022-2025 
META  ANUAL 

2022 2023 2024 2025 
Ações de matriciamento realizadas 
por CAPS com equipes de atenção 

Básica 

Proporção de unidades com 
Cobertura saúde mental 

Ações 100% da rede 

100% 100% 100% 100% 
Atualizar cadastro dos pacientes 

das ESF/UBS periodicamente. 

Aumentar a cobertura de 
pacientes adstritos nas 

ESF/UBS 

100% dos pacientes em 
tratamento 

Garantir o fornecimento de 
psicotrópicos para os pacientes 

inscritos no programa. 

Permitir a continuidade do 
tratamento dos pacientes 

com transtornos. 

100% dos pacientes 
cadastrados 
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Sensibilizar os profissionais médicos a 
realizarem o cadastro (impresso 

próprio) em caso de novos pacientes 
a serem acompanhados. 

Manter o controle atualizado 
do número de pacientes 

inscritos no programa. 
100% dos Profissionais 

100% 100% 100% 100% 
Garantir a referência dos pacientes 
ao psiquiatra / neurologista quando 

houver necessidade. 

Aumentar o quantitativo de 
consultas pactuadas com o 

município. 

100% dos pacientes  

Com indicativo 

Garantir atendimento multiprofissional 
periódico  (nutricionista, dentista, 

neuro, etc) aos pacientes. 

Possibilitar melhor qualidade 
de vida para este grupo. 

70% dos pacientes 
cadastrados 70% 70% 70% 70% 

 

 
 
ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA  

Diretriz 4: Garantia da assistência farmacêutica no âmbito do SUS. 

Objetivo1: Implementar e qualificar a Política e a Gestão da Assistência Farmacêutica no município, com foco no uso racional de 
medicamentos e na avaliação das demandas dos serviços de saúde. 

 

AÇÃO INDICADOR 
META 

2022-2025 
META  ANUAL 

2022 2023 2024 2025 

Manutenção e 
Alimentação do Sistema de 

Informação da CAF 

QUALIFARSUS. 

Apoiar a garantir 

execução do sistema 
HORUS Básico  

(e/ou sistema substituto) 

Colaborar com a União em 100% dos 
repasses de informações para a Base 

Nacional de Dados de Ações e Serviços 
da Assistência Farmacêutica no SUS por 

meio de um sistema de gestão da 
Assistência Farmacêutica. 

100% 100% 100% 100% 

Manutenção e 
Alimentação do Sistema de 

Informação da CAF 

Banco de Preços em Saúde 

Proporção de  alimentação 
por ano no Banco de 

Preços Em Saúde 

Realizar  alimentação do sistema de 
Banco de 

Preços Em Saúde 
  1x por ano  

 

1 1 1 1 
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Criação da Relação 
Municipal de 

Medicamentos Essenciais 
(REMUME). 

Inexistência de uma relação 
dos medicamentos 

padronizados pelo município 
Instituir REMUME  Instituir   

Aquisição e 
distribuição 

Aquisição e 
distribuição 

Aquisição e 
distribuição 

Manter a Central de 
Abastecimento 

Farmacêutico (CAF) hs 
atendimento integral 

Demanda 

população residente 

Manutenção da Central de 
Abastecimento Farmacêutico 

(CAF) 

Garantir distribuição dos 
componentes da RENAME. 

Garantir a aquisição regular dos 
medicamentos da RENAME em 
quantidade e prazo necessários 

ao abastecimento da rede 
municipal 

Garantir 
atendimento 
distribuição  

Garantir 
atendimento 
distribuição  

Garantir 
atendimento 
distribuição  

Garantir 
atendimento 
distribuição  

Garantir a aquisição regular 
dos medicamentos da 

RENAME em quantidade e 
prazo necessários ao 

abastecimento da rede 
municipal 

RENAME em quantidade e 
prazo necessários ao 

abastecimento da rede 
municipal garantida 

Adquirir via consórcio em 
parceria com o Estado 

fornecimento de 
medicações. 

Fornecimento de 
medicamento em parceria 
com o Estado via consórcio 

adquirido 

Adquirir via consórcio em parceria 
com o Estado fornecimento de 

medicações. 

Aquisição de Equipamentos 
de proteção individual 

Equipamentos de proteção 
individual adquirido 

Garantir distribuição de 
Equipamentos de proteção  

Aquisição 
distribuição  

Aquisição 
distribuição  

Aquisição 
distribuição  

Aquisição 
distribuição  

Garantir identificação para 
servidor 

Identificação adquirido 
Garantir identificação para 

servidor 
Aquisição 

distribuição  
Aquisição 

distribuição  
Aquisição 

distribuição  
Aquisição 

distribuição  
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           Vigilância em Saúde 

DIRETRIZ 5: Redução de riscos de agravos à saúde da população, por meio de ações de promoção da Vigilância em 
Saúde. 

Objetivo 1: Fortalecer e promover o desenvolvimento de ações capazes de eliminar, diminuir e prevenir riscos à saúde.  

 
Epidemiologia 
 
 

AÇÃO INDICADOR 
META 

2022-2025 
META  ANUAL 

2022 2023 2024 2025 
Garantir adequada estrutura 
física para acomodação de 
todos os setores da vigilância 

em saúde. 

Espaço físico para 
funcionamento da vigilância 

em saúde que comporte  
todos os setores. 

Realizar projeto arquitetônico e financeiro para 
subsidiar a gestão na captação de recurso para 

construção da unidade 

Realizar 
projeto  

Captar 
recursos 

Aquisição   Construção 

Garantir identificação para 
servidor 

Identificação adquirido Garantir identificação para servidor Aquisição 
distribuição  

Aquisição 
distribuição  

Aquisição 
distribuição  

Aquisição 
distribuição  

Ampliar as ações de promoção e prevenção à 
saúde, com ações no âmbito intersetorial tão logo 
seja favorável considerando a pandemia por 
covid-19 a qual se enfrenta a mais de um ano. 
 
Estabelecer parceria com as escolas em 
funcionamento; 
 
Incluir nos currículos escolares, desde os primeiros 
anos de escolarização, conteúdos e vivências 
sobre cuidados com a saúde, enfatizando a 
promoção à saúde e prevenção de doenças, 
bem como a responsabilidade individual e 
coletiva com a qualidade de vida; 

Indicadores do SISPACTO 

Melhorar os indicadores do 
SISPACTO em 25%, da meta 

atingida em 2020. 

 

 

25% 25% 25% 25% 

Desenvolver encontros e situações promotoras de 
integração com os serviços de atenção básica. 

Número de reuniões realizadas 
para temática: Processos de 

Trabalho, com todas as 
lideranças da atenção básica. 

 

24 

6 6 6 6 

Participação do processo de educação 
permanente e outros encontros de interesse. 

Número de treinamentos 
realizados com todas as 

lideranças da atenção básica e 
repassados para suas respectivas 

equipes 

24 
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Implementação das ações de controle e 
notificação pertinentes das situações de 

violência doméstica e sexual. 
Integrar com os serviços de atenção básica, 

contribuindo para o controle e notificação da 
violência doméstica e sexual. 

Proporção de unidades de assistência à saúde 
que notificam casos de violência doméstica e 

sexual. 

100% 

(10 ESF’s, UBS e 
HMJ). 

100% 

 

100% 

 

100% 

 

100% 

 

Investigação de casos 
Número de casos novos de sífilis congênita em 

<  1 ano de idade 
0% 0% 0% 0% 0% 

Avaliação trimestral do SINAN 
Número de avaliações realizadas e com 

inconsistências solucionadas em até 30 dias. 
16 4 4 4 4 

Informar e enviar em tempo oportuno, as 
informações referentes a todos os agravos do 

SINAN. 

Notificações de agravos relacionados ao 
trabalho com o campo "Ocupação" 

preenchido de acordo com o código da 
Classificação Brasileira de Ocupações (CBO) 

95% 95% 95% 95% 95% 

Proporção de lotes do SINAN enviados ao 5º 
CRS, em tempo hábil 

92% 92% 92% 92% 92% 

Realizar busca ativa de pacientes com agravos 
notificados antes que encerre o prazo para 

abandono 

Proporção de pacientes caracterizados como 
abandono no SINAN 

0% 0% 0% 0% 0% 

Realizar avaliação/busca ativa de todos os 
contatos para os casos de TB e MH. 

Proporção de contatos de casos novos de 
tuberculose pulmonar bacilíferos positivos 

examinados 
70% 70% 70% 70% 70% 

Proporção de cura de casos novos de 
hanseníase diagnosticados nos anos das 
coortes 

91% 91% 91% 91% 91% 

Proporção de contatos intradomiciliares casos 
novos de hanseníase examinados 

82% 82% 82% 82% 82% 

Intensificar as ações de vigilância das 
DNCI(doenças de notificação compulsória 

imediata 

Proporção de casos de doenças de 
notificação compulsória imediata (DNCI) 

encerradas em até 60 dias após notificação 
80% 80% 80% 80% 80% 

Sensibilizar as equipes de atenção básica 
quanto a importância do diagnóstico e 

tratamento precoce da Hanseníase. 

Examinar contatos dos casos novos de 
hanseníase, nos anos das coortes. 

82%. 82%. 82%. 82%. 82%. 
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Disponibilizar acesso precoce ao teste de HIV 

Número de casos novos  de HIV  

em < 5 anos 
0% 0% 0% 0% 0% 

Número de testes de HIV realizados , em 
comparação ao alcançado em 2020 

Aumentar em 15% 15% 15% 15% 15% 

Manter a oferta de testes rápidos de HIV e Sífilis 
mediante Protocolo da Rede Cegonha. 

Número de gestantes com pelo menos 2 
testes rápidos de HIV e Sífilis no pré-natal 

100% 100% 100% 100% 100% 

Ofertar TR de HIV a todos os pacientes em 
tratamento de TB 

Proporção de pacientes em tratamento de TB 
que realizaram TR de HIV. 

100% 100% 100% 100% 100% 

Ampliar as ações de prevenção na atenção 
primária e secundária com aumento da oferta 

de teste para Sífilis e Hepatites B e C 
Número de teste para Sífilis e Hepatites B e C 

Aumentar em 15% 
o número de testes, 

em comparação 
ao alcançado 2020 

15% 15% 15% 15% 

Investigar causas de óbitos sensíveis a AP 

Proporção de óbitos de mulheres em idade 
fértil 10 a 49 anos 

92% 92% 92% 92% 92% 

Número de óbitos prematuros (30 a 69 anos) 
pelo conjunto das  quatro  principais Doenças 

Crônicas-Não transmissíveis 
Reduzir número 

Reduzir 
número 

Reduzir 
número 

Reduzir 
número 

Reduzir 
número 

Informar e enviar em tempo oportuno, as 
informações referentes aos óbitos ocorridos no 

município. 

Proporção de lotes semanais do SIM enviados 
ao 11º CRS, em tempo hábil. 

100% 100% 100% 100% 100% 

Proporção de registros de óbitos alimentados 
no SIM em até 60 dias do final do mês de 

ocorrência 
90% 90% 90% 90% 90% 

Implantação de parcerias efetivas com 
lideranças comunitárias e/ou agentes distritais 

Proporção de comunidades com 
representantes populares no monitoramento 

do óbito 
50% 20% 25% 40% 50% 

Implantação de parceria com cartórios 
municipais 

Número de supervisões realizadas nos 
cartórios do município, para verificação das 

certidões de óbito emitidas e posterior 
cruzamento com as DO na base municipal do 

SIM 

36 visitas 9 9 9 9 

Sensibilizar a gestão pública e comunidades 
quanto à importância do controle severo da 

utilização e manutenção dos cemitérios 

Cemitérios da cidade com livro ata, 
responsável técnico e notificadores de óbito 

100% 100% 100% 100% 100% 
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Informar e enviar em tempo oportuno, as 
informações referentes aos nascimentos 

ocorridos no município 

Proporção de lotes semanais do SINASC enviados 
ao 11º CRS, em tempo hábil 

100% 100% 100% 100% 100% 

Proporção de registros de nascidos vivos 
alimentados no SINASC até 60 dias do final do 

mês de ocorrência 
90% 90% 90% 90% 90% 

Implantação de parcerias efetivas com 
lideranças comunitárias e/ou agentes distritais 

Proporção de comunidades com representantes 
populares no monitoramento do nascimento 

50% 50% 50% 50% 50% 

Implantação de parceria com cartórios 
municipais 

Número de supervisões anuais realizadas nos 
cartórios do município, para verificação das 
certidões de nascimento emitidas e posterior 

cruzamento com as DNV na base municipal do 
SINASC 

36 visitas 9 9 9 9 

Identificação das parteiras do município 
Parteiras municipais devidamente orientadas 

quanto ao protocolo do SINASC e registradas na 
SMS 

100% 100% 100% 100% 100% 

Executar as campanhas de combate à 
Hanseníase; Dengue e Febre Chikungunya; 

Leishmanioses; HIV e Semana da Hanseníase e 
Geo-helmintíase nas Escolas, Preconizadas 

pelo Ministério da Saúde 

Número de eventos de prevenção e combate, 
realizados pelo município, em campanhas macro, 

que são preconizados pelo MS. 

Campanhas de combate MACRO (hanseníase; 
dengue e febre chikungunya; leishmanioses; HIVe 

semana da hanseníase e geo-helmintíase nas 
escolas) 

Campanhas de 
combate 
MACRO  

20 

05 05 05 05 
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Rede de Frios – Imunização 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

AÇÃO INDICADOR 
META 

2022-2025 
META  ANUAL 

2022 2023 2024 2025 
Proporção de vacinas do Calendário 

Básico de Vacinação da Criança com 
coberturas vacinais alcançadas; 

Executar e intensificar as demais de 
campanhas de vacinação definidas pelo 

Ministério da Saúde. 

Proporção de vacinas selecionadas do 
calendário nacional de vacinação para 
crianças < 2 anos com cobertura vacinal 

preconizada, 

 

 

Proporção de 
vacinas 

selecionadas do 
calendário 

nacional de 
vacinação 

100% das vacinas selecionadas com cobertura 
vacinal de 95% de crianças menores de 1 ano de 

idade - Pentavalente (3ª dose), Pneumocócica 10-
valente (2ª dose), Poliomielite (3ªdose) 

- e para crianças de 1 ano de idade - Tríplice viral (1ª 
dose) 

100% 100% 100% 100% 

1. Informatização das Salas de Vacina. 
 Adquirir, ou adequar os equipamentos 

necessários a informação das 
vacinas. 

 Adequar a rede de internet 
compatível operacionalidade dos 

sistemas 

 

 

Proporção de salas 
de vacina do 

município 

100% Estruturação e Manutenção das salas de 
vacina do município e qualificação dos vacinadores 

quanto ao SI-PNI SIES 

2. Proporção de salas de vacina do 
município alimentando mensalmente 

o Sistema de Informação do 
Programa Nacional de Imunizações 

(SI-PNI) e utilizam o SIES para controle 
de estoque local. 

80% 80% 80% 80% 80% 

Capacitar os profissionais de saúde 
diretamente envolvidos no processo de 

imunização. 

Manuseio com as 
vacinas e insumo 

100% 100% 100% 100% 100% 
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Vigilância Sanitária  
 

 
 
 
 

AÇÃO INDICADOR 
META 

2022-2025 
META  ANUAL 

2022 2023 2024 2025 
Atualização da Legislação sanitária municipal conforme a 

legislação Estadual e/ou Federal atual. 

Capacitação de equipes após atualização. 

Buscar consultoria ou designar profissional competente para 
atualização da legislação e capacitação de equipes. 

Legislação Sanitária 
municipal desatualizada 

100% 100% 100% 100% 100% 

Ações educativas para o setor regulado, através de cursos 
presenciais e EAD 

Capacitação 
descontinuada para 

setor regulado 

Realizar 8 atividades 
educativas para setor 

regulado. 
2 2 2 2 

Adquirir ou desenvolver um Sistema para Gestão da 
Vigilância Sanitária que possibilite o controle de todo o fluxo 
de trabalho dos processos da Vigilância Sanitária. 

Controlar todo o fluxo de trabalho dos processos da 
Vigilância Sanitária: 
 Fluxos de trabalho com procedimentos alinhados ao 
SIGTAP 
 Solicitações de licenciamento inicial. 
 Renovações de licença. 
 Licenciamento simplificado. 
 Vistoria prévia. 
 Controle de receituário especial 
 Assunção e baixa de responsabilidade técnica. 
 Aprovação de projetos arquitetônicos. 
 Registro de taxas geradas 

 

Inexistência de um 
Sistema para Gestão da 

Vigilância Sanitária 

 

100% do fluxo de trabalho 
e processos controlados 

por sistema. 

Adquirir  
ou 

desenvolver
ManutençãoManutençãoManutenção 
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Vigilância em Zoonoses 

 
 
 
 
 
 
 
 

AÇÃO INDICADOR 
META 

2022-2025 
META  ANUAL 

2022 2023 2024 2025 

Construção/adaptação de estrutura existente para 
implantação  de uma UVZ visando realizar ações, atividades 

e estratégias de vigilância, de prevenção, de controle de 
zoonoses e de atendimento de acidentes causados por 
animais peçonhentos e venenosos, de relevância para a 
saúde pública; e implementação da posse responsável e 

deveres dos tutores de animais domésticos, a fim de 
promover o bem estar dos animais e da população em 

geral. 

Atualização e 
Aplicação da Lei 

Municipal de 
controle da 

População animal 
e combate às 

Zoonoses. 

 
Captação recurso para 

construção/adaptação de 
espaço físico estrutural para 

execução de projeto 
arquitetônico UVZ implantada, 
funcionando adequadamente 

com equipe técnica 
capacitada, com posto fixo de 

vacinação e especialidades 
veterinárias; 

Captação 
recurso 

Aquisição  
Construção 

Ou  
adaptação 

Implantação 

1. Vacinação antirrábica de cães e gatos com idade a 
partir de 03 meses contra a raiva, no período adequado da 
campanha. 
2. Monitoramento Laboratorial da Raiva 

- Envio de amostra de encéfalo para pesquisa de vírus 
rábico; 

- Envio de amostra de quiróptero para pesquisa de vírus 
rábico; 

- Monitoramento das notificações de acidente por 
animal potencial transmissor da raiva. 

 

Manter o 
município de 
Jacundá sem 
ocorrência de 
casos de raiva 

humana 

95% dos animais domésticos – 
cães e gatos vacinados contra a 

raiva. 

 

- 

95% 95% 95% 95% 
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Controle de Leishmaniose 
 

*Realizar o Plano Municipal de Controle a Leishmaniose 
Tegumentar Americana (LTA) e Leishmaniose Visceral 
(LV) 
*Garantir à população acesso ao diagnóstico 
laboratorial e tratamento da Leishmaniose Tegumentar 
Americana (LTA) e Leishmaniose Visceral (LV) nas 
unidades de saúde que tenham suporte de 
atendimento médico; 
*Acompanhar o tratamento dos pacientes com LTA e 
LV, como medida de controle dessas doenças; 
*Realizar inquérito canino nas localidades com 
flebotomíneos vetores da LV (Calazar); 
*Ter disponível Testes Rápidos para diagnóstico de 
Leishmaniose Canina. 
*Realizar eutanásia dos cães positivos para LV 
(Calazar), como medida preventiva e de controle 
dessa doença, com consentimento do proprietário; 
*Realizar capacitação/Atualização sobre LTA e LV 
para os profissionais atuantes na assistência e 
investigação das doenças; 
*Realizar medidas de controle em imóveis das 
localidades com ocorrências de casos autóctones, 
com base no manual MS e acompanhamento de 
veterinário capacitado. 
*Solicitar insumos  do programa Leishmanioses junto a 
regional. 

Controle de 
Leishmaniose 

1.Reduzir em 50% o número 

de casos de leishmaniose 

tegumentar americana; 

2.Evitar a ocorrência de casos 

de Leishmaniose Visceral 

Humana (Calazar); 

3.Evitar a ocorrência de óbito 

por leishmaniose visceral 

Humana (Calazar); 

 

Reduzir  

em 50% 

Casos 

 

Evitar 

casos 

novos 

 

Evitar  

ocorrência 

óbito 

Reduzir 

 em 50% 

Casos 

 

Evitar 

casos 

novos 

 

Evitar  

ocorrência 

óbito 

Reduzir em 

50% 

Casos 

 

Evitar 

casos 

novos 

 

Evitar  

ocorrência 

óbito 

Reduzir  

em 50% 

Casos 

 

Evitar 

casos 

novos 

 

Evitar  

ocorrência 

óbito 
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Saúde Ambiental (VISAMB) 

 

AÇÃO INDICADOR 
META 

2022-2025 
META  ANUAL 

2022 2023 2024 2025 

Realizar cadastros dos Sistemas 
de Abastecimento (SAA), das 

Soluções Alternativas Coletivas 
(SAC) e das Soluções 

Alternativas Individuais (SAI) 
conforme preconiza o SISAGUA. 

Cadastros dos SAA; SAC e 
SAI em áreas urbanas e 
rurais de acordo com as 

especificidades do 
programa SISAGUA. 

Metas  

devem ser 
revista tendo 

em vista 
pandemia 

por 
coronavírus. 

Realizar cadastros dos Sistemas de 
Abastecimento (SAA), das Soluções 
Alternativas Coletivas (SAC) e das 

Soluções Alternativas Individuais (SAI) 
conforme preconiza o SISAGUA. 

Realizar 
cadastros 
conforme 
preconiza 
SISAGUA. 

Realizar 
cadastros 
conforme 
preconiza 
SISAGUA 

Realizar 
cadastros 
conforme 
preconiza 
SISAGUA 

Realizar 
cadastros  
conforme 
preconiza 
SISAGUA 

Alimentar o SISAGUA com os 
cadastros realizados em 

campo. 

Alimentação do 
Programa SISAGUA 

Alimentar o SISAGUA com os 
cadastros realizados em campo. 

Alimentar 
sistema 

Alimentar 
sistema 

Alimentar 
sistema 

Alimentar 
sistema 

Amostras de água enviadas e 
analisadas 

Envio regular de amostras 
de água (consumo 

humano) para análises 
laboratoriais 

Meta 432. 432. 432. 432. 432. 

Proporção de análises 
realizadas em amostra de 

água para consumo 
humano, quanto aos 

parâmetros coliformes 
totais, cloro residual livre e 

turbidez. 

Meta 75%  75% 75% 75% 75% 

Número de análises obrigatórias 
realizadas para o residual de 

agente desinfetante. 

Residual de agente 
desinfetante. 

Meta 75% 75% 75% 75% 75% 

Realizar identificação e 
cadastro das áreas com 

população exposta a 
contaminantes assim como 
identificar os componentes 

químicos presentes na 
localidade cadastrada. 

Cadastro e identificação 
das áreas com 

população exposta a 
contaminantes. 

Realizar identificação e cadastro das 
áreas com população exposta a 

contaminantes assim como identificar 
os componentes químicos presentes 

na localidade cadastrada. 

100% 100% 100% 100% 
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Realizar a atualização do cadastro das áreas 
com população exposta a contaminantes, 

cadastradas anteriormente. 

Atualizar de cadastro de áreas 
com população exposta a 

contaminantes 

Meta deve ser revista tendo em 
vista pandemia por coronavírus 

100% 100% 100% 100% 

Aquisição de um aparelho GPS com sinal off line 
para realização de cadastro de áreas com 

populações expostas a agrotóxicos nos 
programas VISPEA e VIGISOLO; Alimentação adequada do 

SISSOLO com as ações 
executadas em campo. 

100% 

 

Realizar a alimentação do Sistema SISSOLO de 
forma adequada com as informações 

necessárias, colhidas através de aparelho de 
GPS. 

Meta deve ser revista tendo em 
vista pandemia por coronavírus 

Acompanhar a investigação epidemiológica 
dos óbitos com causa mal definida, com 

suspeita de intoxicação exógena. 

Investigação dos óbitos com 
suspeita de intoxicação exógena. 

80% 

80% 80% 80% 80% 
Realizar monitoramento regular das notificações 

de agravos relacionados a intoxicação 
exógena. 

Monitoramento regular das 
notificações de agravos 

relacionados a intoxicação 
exógena. 

80% 

 
 
 
 
 
 

Vigilância em Saúde do Trabalhador  
 

 
 
 

AÇÃO INDICADOR 
META 

2022-2025 
META  ANUAL 

2022 2023 2024 2025 

Adequação/Ampliação da equipe VISAT para realização 
das atividades inerentes ao setor de forma que atenda as 

prerrogativas da PNSTT. 

Equipe VISAT 
reduzida 

Remanejar e capacitar 02 (dois) 
agentes para execução das 

atividades. 

Meta deve ser revista tendo em 
vista pandemia por coronavírus. 

Capacitar 
Manter 

atividades 

 Manter 
atividades 

Manter 
atividades 

Manter 
atividades 
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Controle de Endemias 

  

AÇÃO INDICADOR 
META 

2022-2025 
META  ANUAL 

2022 2023 2024 2025 
1.Oferecer à população acesso ao diagnóstico e tratamento de malária 

nas UDT’s existentes; 

2.Realizar atividades educativas preventivas à população das áreas de 
risco de transmissão de malária; 

3.Fazer o controle de qualidade através da revisão das lâminas 
examinadas pelos microscopistas dos laboratórios de base (UDT). 

Casos de 
malária com 
tratamento 
iniciado em 

tempo 
oportuno. 

Manter o município no 
extrato: sem transmissão 
autóctone de malária, 

com IPA = 0 

Manter  
Em  
0 

Manter  
Em  
0 

Manter  
Em  
0 

Manter  
Em  
0 

Casos de malária com tratamento iniciado em tempo oportuno (até 48 
horas a partir do início dos sintomas para os casos autóctones e em até 

96 horas a partir do início dos sintomas para os casos importados). 
70% 70% 70% 70% 70% 

Alimentar o SIES  para  envio do medicamento de Rotina. 100% 100% 100% 100% 100% 

1. Realizar visita domiciliar nas localidades onde existem os vetores 
Aedes aegypti e/ou Aedes Albopictus, para eliminação e tratamento 
dos criadouros identificados durante a pesquisa larvária; 
2. Realizar visita nos pontos estratégicos (PE) existentes na localidade 
com potencial vetorial da dengue para eliminação e tratamento dos 
criadouros encontrados na pesquisa larvária; 
3. Realizar exame entomológico para identificação das larvas 
coletadas pelos agentes de endemias durante a visita domiciliar;   
4. Sensibilizar a população para procurarem as unidades de saúde 
para fazerem os exames sorológicos e/ou isolamento viral, quando 
apresentarem os sintomas da dengue; 
5. Expandir as ações acima mencionadas para localidades rurais com 
maior concentração de imóveis para avaliação vetorial da dengue. 
6. Realizar campanha de mobilização e educação junto à população 
para orientação das medidas preventivas e inserção ativa nas ações de 
controle da dengue;  
7. .Realizar processo seletivo para ampliação da equipe de ACE de 
acordo com a previsão legal. 
8. Manter vigilância para Controle da Febre Amarela; 
9. Acompanhar junto aos ACS o rastreamento dos pacientes 
vacinados e não vacinados contra a febre amarela.  
10. Fazer planilha de monitoramento da cobertura de vacinação 
contra febre amarela.  
 

Controle 
da  

Dengue, 

 Zika, 

 Febre 
Amarela  

e  

Chikungun
ya 

 

1. Realizar visita 
domiciliar em 80% dos 
imóveis programados 

4 ciclos de visita 
domiciliar, dos 6 

preconizados, com 
mínimo de 80% de 

cobertura de imóveis 
visitados para 

levantamento de índice 
e tratamento (LI+T) em 
cada ciclo do ano e 

fazer controle vetorial da 
dengue. 

2.Realizar 100% de visitas 
em pontos estratégicos 
(PE) programados para 

cada ciclo do ano; 

 

Reduzir a morbidade e 
evitar a mortalidade por 

dengue. 

 

 

 Realizar 
visita 

domiciliar 
em 80% 

 

 

 

 

100% de 
visitas em 

pontos 
estratégi

cos 

 

Reduzir 
índices 

por 
dengue  

. 

 

 Realizar 
visita 

domiciliar 
em 80% 

 

 

 

 

100% de 
visitas em 

pontos 
estratégi

co 

 

Reduzir 
índices 

por 
dengue  

. 

 

 Realizar 
visita 

domiciliar 
em 80% 

 

 

 

 

100% de 
visitas em 

pontos 
estratégi

cos 

 

Reduzir 
índices 

por 
dengue  

. 

 

Realizar 
visita 

domiciliar 
em 80% 

 

 

 

 

100% de 
visitas em 

pontos 
estratégi

cos 

 

Reduzir 
índices 

por 
dengue  
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1.Grantir à população acesso ao diagnóstico laboratorial e 
tratamento da Leishmaniose Tegumentar Americana (LTA) e 
Leishmaniose Visceral (LV) nas unidades de saúde que tenham 
suporte de atendimento médico; 

2.Acompanhar o tratamento dos pacientes com LTA e LV, como 
medida de controle dessas doenças; 

3.Realizar levantamento entomológico para identificação das 
localidades que existem a presença de flebotomíneos, vetores da LTA 
e LV; 

4.Realizar inquérito canino nas localidades com flebotomíneos vetores 
da LV (Calazar);  

5. Ter disponível Testes Rápidos para diagnóstico de Leishmaniose 
Canina.  

5.Realizar eutanásia dos cães positivos para LV (Calazar), como 
medida preventiva e de controle dessa doença, com consentimento 
do proprietário; 

6. Realizar capacitação/Atualização sobre LTA e LV para os 
profissionais atuantes na assistência e investigação das doenças; 

7.Realizar campanhas educativas para sensibilizar a população para 
procurarem as unidades de saúde quando apresentarem sinais e 
sintomas de LTA e LV; 

8.Realizar controle vetorial através de borrifarão no intra e 
peridomicílio, nas localidades com maior incidência de LTA ou LV.  

9. Realizar mobilização na Semana Nacional de Controle e Combate 
à Leishmaniose no mês de agosto.  

Controle  

da Leishmaniose 

1.Reduzir em 50% o 
número de casos de 

leishmaniose 
tegumentar 
americana; 

2.Evitar a ocorrência 
de casos de 

Leishmaniose Visceral 
Humana (Calazar); 

3.Evitar a ocorrência 
de óbito por 

leishmaniose visceral 
Humana (Calazar); 

4.Realizar medidas de 
controle em imóveis 
das localidades com 
ocorrências de casos 

autóctones, com base 
no manual MS e 

acompanhamento de 
veterinário 

Capacitado. 

 

Reduzir             
em                   
50% 

 

 

Evitar 

Casos e 

Óbitos 

 

 

 

realizar 

Medidas 

De 
controle 

 

 

Reduzir             
em                   
50% 

 

 

Evitar 

Casos e 

Óbitos 

 

 

 

realizar 

Medidas 

De 
controle 

 

 

Reduzir             
em                   
50% 

 

 

Evitar 

Casos e 

Óbitos 

 

 

 

realizar 

Medidas 

De 
controle 

 

 

Reduzir             
em                   
50% 

 

 

Evitar 

Casos e 

Óbitos 

 

 

 

realizar 

Medidas 

De 
controle 
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  Enfrentamento à Covid-19 

 

AÇÃO INDICADOR 
META 

2022-2025 
META  ANUAL 

2022 2023 2024 2025 
1 Monitoramento de Sintomáticos e contatos. 

 
2 Realizar testes rápidos para detecção de anticorpos para a 
COVID-19 para mapeamento epidemiológico. 

 
3 Digitação de documentos (notificação, declarações...) nos 
sistemas oficiais. 
 
4 Divulgar da situação da epidemiologia do Novo 
Coronavírus (2019-nCoV) no município, por meio de boletins 
epidemiológicos periódicos e atualizados para o 
conhecimento e orientação dos gestores, profissionais de 
saúde e população. 
 
5 Estabelecer mecanismos ações, distribuição e divulgação 
educativa. 

 

 

Notificação 

de  

casos 

 da 

COVID 19 

Estabelecer e realizar  
ações 

de Vigilância 
Epidemiológica 

frente 
à Covid-19 

 
conforme 

comportamento 
do quadro 

de pandemia 

realizar  
ações 

de 
Vigilância 

Epidemioló
gica 

frente 
à Covid-19 

período 
quadro 

de pandemia  

realizar  
ações 

de 
Vigilância 

Epidemioló
gica 

frente 
à Covid-19 

período 
quadro 

de pandemia  

realizar  
ações 

de 
Vigilância 

Epidemioló
gica 

frente 
à Covid-19 

período 
quadro 

de pandemia  

realizar  
ações 

de 
Vigilância 

Epidemioló
gica 

frente 
à Covid-19 

período 
quadro 

de pandemia  

Realizar procedimentos de desinfecção em locais públicos 
durante a pandemia da COVID-19. 

100% dos ambientes 
públicos definidos pela 

equipe de epidemiologia 
desinfectados. 

100% 100% 100% 100% 

1. ATUALIZAR O Plano Municipal de Vacinação contra 
Covid-19. 

2. Operacionalizar e Intensificar a Campanha de 
Vacinação contra covid-9 conforme o Plano Nacional de 

Operacionalização da Vacina contra Covid-19 e   
disponibilização de doses pelo Ministério da Saúde 

3. Criar mecanismos de esclarecimentos a população e 
combater as fake News 

4. Veicular maciçamente informações relativas a vacina 
através de redes de comunicação. 

5. Monitorar o avanço da imunização. 
6. Controlar estoque e armazenamento dos imunizantes. 
7. Capacitar as equipes envolvidas sobre os imunizantes 

disponibilizados. 
8. Alimentar os sistemas de informação imediatamente 

após a imunização. 

Atingir a cobertura de 95% 
dos grupos priorizados 

Cobertura 
  95% 

Cobertura  
 95% 

Cobertura 
  95% 

Cobertura 
 95% 
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Educação em Saúde 

 

 
 
 
 
 
 
 

AÇÃO INDICADOR 
META 

2022-2025 
META  ANUAL 

2022 2023 2024 2025 
 
DEVISA e AB - realizar o  planejamento de cronograma e 
conteúdo visando a capacitação dos servidores em: 
 
 Imunização 
(Incluir Cenário Epidemiológico/Cobertura Vacinal/) 
 

IST (HEPATITES, HIV, SIFILIS... 

Linha de Cuidado da Hanseníase 

CANCER DE COLO DE UTERO E MAMA 

Linha de Cuidado da Tuberculose 

HIPERDIA 

LEISHMANIOSE 

Saúde da Mulher (Planejamento Familiar)  

Citopatológico e SISPRENATAL) 

Linha de cuidado da Toxoplasmose 

TRATAMENTO DE FERIDAS 

PREVENÇÃO AO SUICÍDIO 

SAUDE DO HOMEM - CANCER DE PROSTATA 

AVALIAÇÃO DE INDICADORES 

 e Outros. 

 

 

 

Proporção da 
atualização dos 

sistemas e 
procedimentos 

em saúde 

Ação conjunta  

para realizar atualização 
das informações  

 

capacitando  90% dos 
profissionais da APS e 

Hospital Municipal. 

Sala Educação Permanente 
SMS 

 

Periódico 

Janeiro a Dezembro 

90% 90% 90% 90% 
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Controle Social 

DIRETRIZ 6: Potencialização da Participação e Controle Social, da Educação Popular e da Ouvidoria do SUS. 

Objetivo 1: Fortalecer os vínculos do cidadão, conselheiros de saúde, lideranças informais e de grupos integrados às atividades coletivas 
dos serviços de saúde e de movimentos sociais  populares com o SUS.  

CMS 

 

 

AÇÃO INDICADOR 
META 

2022-2025 
META  ANUAL 

2022 2023 2024 2025 

Disponibilizar camisas e crachás de 
identificação 

Conselho  

De 

 Saúde 

 Fortalecido  

Fortalecer o Conselho 

de Saúde oferecendo 

condições de atuação 

dos conselheiros de 

acordo com a 

Resolução 453 do 

Conselho Nacional de 

Saúde. 

Aquisição  

distribuição 

Aquisição  

distribuição 

Aquisição  

distribuição 

Aquisição  

distribuição 

Capacitações aos conselheiros Capacitar  Capacitar  Capacitar  Capacitar  

Garantir autonomia para pleno 
funcionamento e manutenção das 

atividades do CMS e Secretaria executiva 
(Lei Municipal 2523/2011)  

Garantir 
apoio 

Garantir 
apoio 

Garantir 
apoio 

Garantir 
apoio 

Renovação bens: 
equipamentos/aparelhos, mobiliário e 

materiais  de 
acordo a necessidade 

Garantir  
Reposição 
necessária 

Garantir  
Reposição 
necessária 

Garantir  
Reposição 
necessária 

Garantir  
Reposição 
necessária 

Implementação estrutural manutenção manutenção manutenção manutenção 

Alocação de ambiente com espaço físico 
adequado 

Até Março 
Se  

solicitado 
Se  

solicitado 
Se  

solicitado 

Participar Etapas preparatórias para 
conferencias e plenárias nacional de 

saúde    
Realização IX Conferencia Municipal de 

Saúde 

Seguir 
Programação

Seguir 
Programação

Seguir 
Programação

Garantir 
apoio 

execução 
conferencia 
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Objetivo 2: Fortalecer o Sistema de Ouvidoria do SUS. 

 

OUVIDORIA – SUS 

 

 

 

 
 
Média Complexidade  
 
DIRETRIZ 7: Ampliação e aperfeiçoamento do acesso às ações de média e alta complexidade. 
 
Objetivo 1: Implementar as ações e serviços, ampliar a oferta e qualificar o acesso de procedimentos de Média e Alta 
Complexidade Ambulatorial e Hospitalar. 

 

AÇÃO INDICADOR 
META 

2022-2025 
META  ANUAL 

2022 2023 2024 2025 
 

Implementação 
do 

núcleo de ouvidoria. 
 

Realizar fomento da 
divulgação 

 
 Instituir  e manter os diversos 

canais de recebimento, 
análise e resposta às 

manifestações dos usuários 
de serviços públicos 
no âmbito do SUS. 

 
 

Adesão ao OuvidorSUS,  
que é um Sistema informatizado 

elaborado pela Ouvidoria-Geral do SUS e 
desenvolvido pelo Departamento de 
Informática do SUS – DATASUS, com o 
intuito de oferecer plataforma web 

gratuita aos estados e municípios e aos 
seus órgãos e entidades vinculadas a fim 

de que possam instituir seus canais de 
recebimento, análise e resposta às 

manifestações dos usuários de serviços 
públicos no âmbito do SUS. 

Adquirir materiais e            
 equipamentos  

 
realizar  
ações  

resolutivas à 
população 

relacionadas  
a 

100% da RAS 

Manutenção 

OuvidorSUS 

 

Manutenção 

OuvidorSUS 

 

Manutenção 

OuvidorSUS 

 

Manutenção 

OuvidorSUS 
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CAPS  

 
 
 

AÇÃO INDICADOR 
META 

2022-2025 
META  ANUAL 

2022 2023 2024 2025 

*Realizar atividades de matriciamento 
junto a 100% das Equipes de Saúde da 

Família. 
*Elaborar fluxo de atendimento 

ambulatorial de Psiquiatria e Psicologia 
para a população adulta e infanto-

juvenil 
*Criar plano municipal de Prevenção ao 

suicídio 
*Garantir ampliação e estabelecimento 

de fluxo de transporte das demandas dos 
CAPS, com prioridade de atendimento 

nos serviços 24h assegurando 
atendimento das demandas 

programadas. 
*Promover a inserção social das pessoas 

com transtornos mentais por meio de 
ações intersetoriais. 

 
*Organizar a rede de atenção às pessoas 

com transtorno mentais no município 
*Articular, estrategicamente, a rede e a 

política de saúde mental. 

FORTALECER A 
REDE DE 

ATENÇÃO 
PSICOSSOCIAL 

 

Prestar atendimento clínico em 
regime de atenção diária, 

evitando as internações em 
hospitais psiquiátricos. 

 
Realizar matriciamento junto a 
Equipes de Saúde da Família 

100%. 
 

Qualificar  CAPS Tipo I para 
funcionamento 

100% 
Ações de 

matriciame
nto  na AP. 

 
Reduzir  

índice de 
internação 

 
Qualificar 
serviços 

100% 
Ações de 

matriciame
nto  na AP. 

 
Reduzir  

índice de 
internação 

 
Qualificar 

serviços 

100% 
Ações de 

matriciame
nto  na AP. 

 
Reduzir  

índice de 
internação 

 
Qualificar 

serviços 

100% 
Ações de 

matriciame
nto  na AP. 

 
Reduzir  

índice de 
internação 

 
Qualificar 

serviços 

  Criar plano municipal de 
Prevenção o suicídio 

Criar plano  Executar 
ações 

Executar 
ações 

Executar 
ações 

Implementar o Monitoramento, 
Avaliação e Qualidade  com 

realização de monitoramentos; 
 

Implantar  protocolo de acesso 
para usuários de saúde mental 
para as políticas de apoio da 
Atenção Básica  e atenção 

especializada (Ambulatórios); 

Garantir  o  

Atendimento  

e 

acompanham

ento 

pacientes 

Garantir  o  

Atendimento  

e 

acompanham

ento 

pacientes 

Garantir  o  

Atendimento  

e 

acompanham

ento 

pacientes 

Garantir  o  

Atendimento  

e 

acompanham

ento 

pacientes 

Aquisição de Equipamentos de proteção 
individual 

 
Aquisição de Equipamentos de 

proteção individual 
Aquisição  
distribuição 

Aquisição  
distribuição 

Aquisição  
distribuição 

Aquisição  
distribuição 

Aquisição de uniforme para servidor Padronizar  
Aquisição de uniforme para 

servidor 
Aquisição  
distribuição 

Aquisição  
distribuição 

Aquisição  
distribuição 

Aquisição  
distribuição 

Garantir identificação para servidor 
Identificar servidor  

atendimento 
Garantir identificação para 

servidor 
Aquisição  
distribuição 

Aquisição  
distribuição 

Aquisição  
distribuição 

Aquisição  
distribuição 



  79  

 

 
 
 
 
MELHOR EM CASA 
 

 
 
 
 
 
 

AÇÃO INDICADOR 
META 

2022-2025 
META  ANUAL 

2022 2023 2024 2025 

Fomento e manutenção dos serviços 
 

Aquisição de mobiliário, materiais e 
aparelhos que garantam qualidade no 

atendimento a população 
 

Apresentar relatórios de 
tratamento/evolução dos pacientes 

 

Qualificar os 
serviços 

 
 

Fomento e manutenção dos 
serviços 

 
Aquisição de mobiliário, 

materiais e aparelhos que 
garantam qualidade dos 

serviços 
 

Relatório SAD da evolução 
pacientes – bimestral 

 
Garantir amplo espaço físico 

equipe 

Aquisição 

Manutenção  

dos serviços 

Manutenção 
Manutenção  

 

Aquisição 

Manutenção 

Manutenção de espaço físico  
adequado para equipe SAD 

Aquisição de Equipamentos de proteção 
individual 

Uso de 
equipamentos de 

proteção 
individual  

Aquisição de Equipamentos de 
proteção individual 

Aquisição  
distribuição 

Aquisição  
distribuição 

Aquisição  
distribuição 

Aquisição  
distribuição 

Aquisição de uniforme para servidor 

Padronizar 

Aquisição de uniforme para 
servidor 

Aquisição  
distribuição 

Aquisição  
distribuição 

Aquisição  
distribuição 

Aquisição  
distribuição 

Garantir identificação para servidor 
Garantir identificação para 

servidor 
Aquisição  
distribuição 

Aquisição  
distribuição 

Aquisição  
distribuição 

Aquisição  
distribuição 
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HOSPITAL MUNICIPAL  

 

 

 

AÇÃO INDICADOR 
META 

2022-2025 
META  ANUAL 

2022 2023 2024 2025 
Implementar, reformar, adequar, 

ampliar, revitalizar, estruturar 
prédio e no fomento aparelhar 

com aquisição de Equipamentos 
através da readequação da rede 

Física 
 o Hospital Municipal no antigo 

prédio da UPA. 

Obras readequação iniciadas 
2021. 

Inativa UPA – utilizar prédio 
construído e inativo para efetuar 

a readequação da estrutura 
física da UPA 

para instalar o Hospital e 
Laboratório Municipal, 

conforme permite a 
flexibilização no Decreto nº 9.380 

(PORTARIA Nº 2.218/GMMS, 
21/08/2019) 

do Ministério da Saúde. 

Finalizar obras de 

readequação 

UPA para 

instalação do  

HMJ e de um anexo 
do Laboratório 

Municipal 

Até  

Maio 

2022 

Manutenção ManutençãoManutenção

Revitalização estrutural, 
implementação dos serviços e 
Aquisição de Equipamentos/ 

aparelhamento do 
 Laboratório Municipal, e  inserir um 

anexo na estrutura da UPA  no 
projeto de readequação HMJ 

Pactuação com municípios vizinhos, 
para aquisição de equipamentos 

diagnósticos   por   imagens 
tomógrafo e mamógrafo  

 Alta demanda Exames de 
Endoscopia, Mamografia, 

Tomografia 
população residente. 

Realizar pactuação 
gestores  para 
captação de 

recursos  custear  
aquisição 

Mediante Pactuação/Aquisição                      
(objetivo realizar exames local 

reduzir em 60% dos encaminhamentos 
intermunicipais para  estes procedimentos) 

Aquisição: ventilador pulmonar  
Eletrocardiograma, monitor 

multiparametrico (centro cirurgico, 
sala de parto, berço aquecido, 02 
sala vermelha, e 03 para unidades 

de internação; 

Equipar unidade hospitalar  

Fomentar 
atendimento à 

população 
 
 

Reduzir em 10% óbitos 
nas internações por 

infarto agudo do 
miocárdio (IAM) 

Aquisição 
equipament             

até abril 

Qualificar 
atendimento

Qualificar 
atendimento

Qualificar 
atendimento

Reduzir número de óbitos nas 
internações por infarto agudo do 

miocárdio (IAM) 

Proporção de óbitos nas 
internações por infarto agudo do 

miocárdio (IAM) 
10% 10% 10% 10% 
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Implementar a regulação 
hospitalar; 

 
Implementar protocolo municipal 

para solicitação de exames e 
ofertar consulta com especialistas 

no município  

(neurologista, pediatra, vascular, 
cardiologia, gastroenterologista, 

obstetra)   

Razão de Procedimentos 
ambulatoriais de média 

complexidade  
e população residente. 

Aumentar o número de 
procedimentos 

ambulatoriais de média 
complexidade 

selecionados para 
população residente 

0,50/100 

0,50/100 0,50/100 0,50/100 0,50/100 

Garantir aumento da cobertura de 
leitos hospitalares do SUS por mil 

habitantes 

Números de leitos hospitalares 
do SUS por mil habitantes 

aumento da cobertura 
de leitos do SUS por mil 

habitantes 
0,65 0,67 0,69 0,70 

Implantação 
de Unidade de Registro Civil 

no HMJ, promovido por 
UNIDADE INTERLIGADA do  

Ministério da Mulher, da Família e 
dos Direitos Humanos-MMFDH/ 

SMSJ/ Cartório Único 
Ofício local 

RN’s necessitam 
registro de nascimento/ 

 certidões tardias. 

Junto ao Cartório 
Oficial - assegurar  

garantia de direitos,  
registro de nascimento 

entregue  ainda na 
maternidade do 

hospital-HMJ. 

Implantar  
UNIDADE 

INTERLIGADA 
Manutenção Manutenção Manutenção 

Manutenção e 
aprimoramento do Protocolo 

de Classificação de Risco 
HMJ 

Fluxograma de prioridades no 
atendimento de risco população 

residente (identificando os 
pacientes que necessitam de 

atendimento prioritário, de acordo 
com a gravidade clínica, potencial 
de risco, agravos à saúde ou grau 

de sofrimento). 

Reduzir 
tempo de espera no 

atendimento de 
urgência  

garantir socorro hábil.  
 

 Garantir  manutenção  
protocolo 

Garantir  
manutenção  

protocolo 

Garantir  
manutenção  

protocolo 

Garantir  
manutenção  

protocolo 

Garantir  
manutenção  

protocolo 

Manutenção da ala de 
Isolamento no HMJ/HC de leitos 

clínicos da COVID 19, em período 
pandêmico 

Ações de enfrentamento  
a Pandemia provocada 

 pelo SARS-CoV-2. 

Permanência de  
16 leitos cadastrados 
no CNES do HMJ/HC 
 Período pandêmico. 

Manutenção da ala de Isolamento HCJ durante 
período de pandemia  

Alterar CNES- transferência dos 16 
leitos da Covid 19, para aumento 
dos  Leitos da Clínica Cirúrgica no 

HMJ em pós pandemia 

Número  da população 
residente/alta demanda. 

Ampliação espaço físico HMJ  

Pós período 
pandêmico,  

Aumentar nº de leitos 
enfermaria cirúrgica. 

Pós-pandemia : Alterar CNES- transferência 16 
leitos da Covid 19, para aumento dos  Leitos da 

Clínica Cirúrgica HMJ 
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LABORATÓRIO MUNICIPAL 

Objetivo 2: Implementar e qualificar a assistência laboratorial e centros de apoio diagnóstico, potencializando a capacidade de 
resposta da rede municipal de atenção à saúde. 

Aquisição de Equipamentos de 
proteção individual 

Equipamentos de 
proteção individual  

Aquisição de Equipamentos de 
proteção individual 

Aquisição  
distribuição

Aquisição  
distribuição

Aquisição  
distribuição

Aquisição  
distribuição

Aquisição de uniforme para servidor 
 

Padronizar 

Aquisição de uniforme para 
servidor 

Garantir identificação para servidor 
Garantir identificação para 

servidor 

AÇÃO INDICADOR 
META 

2022-2025 
META  ANUAL 

2022 2023 2024 2025 
GARANTIR EXAMES  do laboratório e 

funcionamento 24h (disponibilizar mais tipos 
de exames como gasometria arterial, sódio, 

potássio,ca, mg, amilase,t3,t4,tsh,t4 livre, 
psa total, gama gt,clearence creatinia, 
eletroforese de proteina, reticulocitos, 

prolactina, cortisol, moninucleose, 
complemento c3 e c4 

Oferta e alta demanda 
população. Apoio 

diagnóstico no âmbito do 
SUS. 

 

 

Implantar atendimento 
24 hs para demanda  

hospitalar 

Implantar  

Manutenção      

serviços  

Manutenção      

serviços 

Manutenção      

serviços 

Garantia do apoio 
diagnóstico no âmbito 

do SUS. 
 

Serviços oferecidos pelo 
laboratório municipal 

ampliado 

Aquisição 

de  

aparelhos  

 

Comodato 

Ampliar serviços oferecidos pelo laboratório 
municipal com aquisição de aparelho de 

bioquímica e hormonal     e/ou 
em sistema de comodato via CISAT 

Manutenção da Informatização dos dados 
do laboratório (equipamentos necessário: 

computador, internet, impressora) 

Implantar serviço de coleta domiciliar para 
paciente acamado, capacitando técnico 

em  enfermagem das ESF/SAD 

Serviço de coleta domiciliar 
para paciente acamado, 
capacitando técnico de 

enfermagem das ESF  

Implantar serviço de coleta 
domiciliar para paciente 
acamado, capacitando 
técnicos de enfermagem 

das ESF’s e SAD 

Implantar  
rotina 

ESF/SAD   
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Aquisição de novos aparelhos 
para o laboratório (autoclave, 

estufa, geladeira); 

Novos aparelhos para o 
laboratório 

Melhorar serviços  
com aquisição de 

materiais/equipamentos                    
e insumos  

Aquisição  
Manutenção      

serviços  

Manutenção      

serviços 

Manutenção      

serviços 

Aquisição de mobiliário 
adequado para o laboratório 

(armários cadeiras , autoclave , 
estufa , mocho 

Mobiliário adequado para o 
laboratório adquirido 

Garantir reagentes, materiais e 
insumos necessário para o 

funcionamento do laboratório; 

Reagentes, materiais e 
insumos necessário para o 

funcionamento do 
laboratório garantido 

Garantir o envio de sorologia e 
Enviar 100% das lâminas de 
tuberculose, hanseníase e 

leishmaniose para o laboratório 
de revisão ao LACEN; 

Proporção de Envio de 
sorologia e das lâminas de 
tuberculose, hanseníase e 

leishmaniose para o 
laboratório de revisão ao 

LACEN. 

Garantir o envio de sorologia e 
Enviar 100% das lâminas de 
tuberculose, hanseníase e 

leishmaniose para o laboratório 
de revisão ao LACEN; 

100% 100% 100% 100% 

Garantir os exames de PSA total e 
livre dos pacientes da rede e da 
campanha do novembro azul, 
baseada no protocolo do MS; 

Exames de PSA total e livre 
dos pacientes da rede e da 

campanha do novembro 
azul, baseada no protocolo 

do MS garantido; 

Garantir os exames de PSA total 
e livre dos pacientes da rede e 
da campanha do novembro 

azul, baseada no protocolo do 
MS; 

100% 100% 100% 100% 

Aquisição de Equipamentos de 
proteção individual 

Equipamentos de proteção 
individual adquirido 

Aquisição de Equipamentos de 
proteção individual 

Aquisição  
distribuição

Aquisição  
distribuição

Aquisição  
distribuição

Aquisição  
distribuição

Aquisição de uniforme para 
servidor 

Padronizar 

Aquisição de uniforme para 
servidor 

Garantir identificação para 
servidor 

Garantir identificação para 
servidor 
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TELEMEDICINA  

 

SAMU 

Objetivo 2: Aprimoramento da Rede de Atenção às Urgências com implantação do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência e 
Pronto Socorro, centrais de regulação, articulada às outras redes de Atenção à Saúde. 

 

AÇÃO INDICADOR 
META 

2022-2025 
META  ANUAL 

2022 2023 2024 2025 
Manutenção e  

Implementação 
TELEMEDICINA 

 
Ampliar pontos   

Através de pactuações não 
onerosas      

 
Aumentar oferta 
especialidades  

Encaminhamentos intermunicipal 
Atendimento de média 

complexidade 
População residente 

Telediagnóstico,                
Teleconsulta  (ambulatorial) 

Telessaúde (educação 
continuada) 

Aumentar  especialidades 
reduzir encaminhamentos 

Intermunicipal 
 

Ampliar pontos 
atendimento  

Manter , 
ampliar  e 

implementar  
oferta  

telemedicina

Manter , 
ampliar  e 

implementar  
oferta  

telemedicina

Manter , 
ampliar  e 

implementar  
oferta  

telemedicina

Manter , 
ampliar  e 

implementar  
oferta  

telemedicina

AÇÃO INDICADOR 
META 

2022-2025 
META  ANUAL 

2022 2023 2024 2025 

Implantação do Projeto 
SAMUZINHO 

Educar à população quanto 
aos 

cuidados primeiros socorros. 

Implantação do Projeto 
SAMUZINHO  

Orientar toda rede de ensino 
Anual 

Criar  
plano 

Executar   Executar Executar 

Renovar frota  
Ambulância  SAMU  

Junto ao MS 

Manutenção base 
descentraliza 

Atender chamada 192 

Pactuação com MS 
renovação frota   

 
Manter base descentralizada  

em pleno funcionamento 

Reposição  
MS  

 
Manutenção 

Reposição  
MS  

 
Manutenção

Reposição  
MS  

 
Manutenção

Reposição  
MS  

 
Manutenção

Aquisição de uniforme para 
servidor 

Padronizar Aquisição de uniforme para 
servidor 

Aquisição  
distribuição 

Aquisição  
distribuição 

Aquisição  
distribuição 

Aquisição  
distribuição Garantir identificação para 

servidor 
Padronização Identificação Garantir crachás  para 

servidor 
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4. MONITORAMENTO  E  AVALIAÇÃO DO PMS 2022-2025 

 
Em todo planejamento é necessário um processo de avaliação e o monitoramento periódico. Esse processo tem por objetivo 

analisar se as ações planejadas estão acontecendo e se as mesmas estão alcançando as metas projetadas, trilhando por este 
caminho visualizamos os indicadores e as ações estratégicas que trarão bons resultados para o quadriênio 2022-2025.    

Permitindo que a Gestão e os órgãos que compõem a Secretaria Municipal de Saúde em conjunto com a participação social 
possam, caso necessário, redirecionar as ações planejadas, suprimindo ou implementando ações no Plano Municipal de Saúde.   

Além disso, a execução do Plano será acompanhada por meio das Programações Anuais de Saúde e dos Relatórios de Gestão: 
Quadrimestrais e Anuais.  

 

 

 

5.  ANEXOS  

 

 PACTUAÇÃO DE INDICADORES 2021 COM PROPOSTA DE METAS PARA 2022-2025  - JACUNDÁ 

 PROPOSTAS  APROVADAS DA 8ª CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE DE JACUNDÁ – PA   Ano: 2021 
 

 RESOLUÇÃO -  CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE 

Jacundá-PA, 15 de fevereiro de 2022. 
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PACTUAÇÃO DE INDICADORES 2021 COM PROPOSTA DE METAS PARA 2022/2025  - JACUNDÁ-PA 
 

INDICADOR 2021 2022 2023 2024 2025 

1-Cobertura de acompanhamento das condicionalidades do programa bolsa família 90 90 90 90 90 

2-Cobertura populacional estimada de saúde bucal na atenção básica 35 32 33 34 35 

3- Média da ação coletiva de escovação dental supervisionada.  0,9 0,6 0,7 0,8 0,9 

4-Cobertura populacional estimada pelas equipes de atenção básica.  65 61,5 62 63 65 

5 - Proporção de internações por condições sensíveis á atenção básica (ICSAB) 35 39 38 37 35 

6- Razão de procedimentos ambulatoriais de média complexidade e a população 
residente 

0,70 0,55 0,60 0,65 0,70 

7 - Razão de procedimentos ambulatoriais de alta complexidade e a população 
residente 

2,04 2,01 2,02 2,03 2,04 

8 - Nº de leitos hospitalares do SUS por mil habitantes 0,70 0,65 0,67 0,69 0,70 

9-Doador por milhão no Pará 

10-Percentual de municípios com sistema Hórus implantado ou enviando o conjunto 
de dados por meio de webservice. 

Reg Reg Reg Reg Reg 

11-Razão de exames citopatológicos do colo do útero em mulheres de 25 a 64 anos e 
a população residente de determinado local e a população da mesma faixa etária 

0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 

12-Razão de exames de mamografia de rastreamento realizados em mulheres de 50 a 
69 anos e a população residente de determinado local e a população da mesma faixa 
etária 

0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 

13-Ações de matriciamento realizadas por CAPS com equipes da atenção básica 100% 

14-Proporção de gravidez na adolescência entre as faixas etárias de 10 a 19 anos.  24 27 26 25 24 

15-Proporção de nascidos vivos de mães com 7 ou mais consultas de pré-natal.  70 62 65 67 70 

16- Proporção de acesso hospitalar dos óbitos por acidente 80 65 70 75 80 

17- Proporção de óbitos nas internações por infarto agudo do miocárdio (IAM) 07 09 08 08 07 
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18- Proporção de registro de óbitos com causa básica definida 95 93 94 95 95 

19-Proporção de parto normal no SUS e na saúde complementar 75 75 75 75 75 

20-Cobertura do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU – 192).                                           0,5 0,3 0,4 0,5 0,5 

21-Taxa de mortalidade infantil (número absoluto) 4 6 5 4 4 

22 -Número de óbitos maternos em determinado período e local de residência 0 0 0 0 0 

23- Proporção de óbitos de mulheres em idade fértil (10 a 49) investigados 95 90 92 92 95 

24- Proporção de óbitos maternos em determinado período e local de residência 100 100 100 100 100 

25- Número de unidades de saúde com serviço de notificação de violência 
doméstica, sexual e outras violências 

11 8 9 10 11 

26- Número de casos novos de sífilis congênita em < 1 ano de idade 0 0 0 0 0 

27 - Número de óbitos prematuros (30 a 69 anos) pelo conjunto das quatro 
principais doenças crônicas não transmissíveis 

17 19 18 17 17 

28-Proporção de vacinas selecionadas do calendário nacional de vacinação para 
crianças < 2 anos com cobertura vacinal preconizada 

85 77 79 80 85 

29- Proporção de cura de casos novos de tuberculose pulmonar com confirmação 
laboratorial 

100 100 100 100 100 

30- Proporção de exame anti- HIV realizados entre os casos novos de tuberculose 100 100 100 100 100 

31- Proporção de municípios com casos de doenças ou agravos, relacionados ao 
trabalho, notificados 

0 0 0 0 0 

32- Número de casos novos de aids em < 5 anos 0 0 0 0 0 

33- Proporção de cura de casos novos de hanseníase diagnosticados nos anos das 
coortes. 

92 89 90 91 92 

34- Proporção de contatos examinados de casos novos de hanseníase. 90 82 85 87 90 

35- Número de casos autóctones de malária 0 0 0 0 0 

36- Número absoluto de óbitos por dengue. 0 0 0 0 0 
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37- Número de ciclos que atingiram mínimo de 80% de cobertura de imóveis 
visitados para controle vetorial da dengue  

4 3 4 4 4 

38- Proporção de análises realizadas em amostra de água para consumo humano, 
quanto aos parâmetros coliformes totais, cloro residual livre e turbidez 

75 60 65 70 75 

39- Proporção do preenchimento do campo “ocupação” nas notificações de agravos 
relacionados ao trabalho 

95 95 95 95 95 

40- Percentual de municípios que realizam no mínimo seis grupos de ações de 
vigilância sanitária consideradas necessárias a todos os municípios no ano. 

87 87 87 87 87 

41-Proporção de casos de doenças de notificação compulsória imediata (DNCI) 
encerradas em 60 dias após a notificação 

88 82 84 86 88 

42 -Proporção de ações de educação permanente implementadas e/ou realizadas 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

43 - Número de pontos de Telessaúde Brasil Redes implantados 1 1 2 3 4 

44 - Número de mesas ou espaços formais municipais e estaduais de negociação 
permanentes do SUS, implantados e/ou mantidos em funcionamento 

01 01 01 01 01 

45 - Planos de saúde enviados aos conselhos de saúde 01 01 01 01 01 

46- Proporção de entes com pelo menos uma alimentação por ano no banco de 
preços em saúde 

01 01 01 01 01 

47- Proporção de municípios com ouvidoria implantada 1 1 1 1 1 

48– Componente do Sistema Nacional de Auditora (SNA) estruturado. 1 1 1 1 1 
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PPROPOSTAS  APROVADAS DA 8ª CONFERENCIA MUNICIPAL 
DE SAUDE DE JACUNDÁ – PA - 2021 

 
 

ANEXO 1 - RELATÓRIO FINAL DA 8ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE  JACUNDÁ 

 

 

 

 

ANEXO 2 – RESOLUÇÃO APROVAÇÃO PELO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE- 

                                (cópia da ata de reunião aprovando o Plano). 
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“Sucesso é fazer coisas ordinárias 
extraordinariamente   bem”. 
 

                            Jim Rohn 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PMS  QUADRIENIO 2022-2025 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 
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