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APRESENTAÇÃO 
 

 A Secretaria Municipal de Saúde de São Raimundo Nonato tem como missão planejar, 

executar e gerir os serviços de saúde em consonância com os princípios do SUS, buscando 

excelência nas ações direcionadas a integridade na saúde e qualidade de vida dos cidadãos. 

Em concordância com a Lei Orgânica da Saúde (Lei 8080/90 e 8142/90), que apresenta como 

princípios e diretrizes a universalidade do acesso aos serviços de saúde, a integralidade da 

assistência e a igualdade da assistência à saúde.  

O Plano Municipal de Saúde, além de constituir-se numa exigência legal, é um 

instrumento fundamental para a consolidação do SUS, visto que, através dele, busca-se 

explicitar o caminho a ser seguido pela Secretaria de Saúde para atingir a sua missão.  

O processo de formulação do Plano teve seus fundamentos através 1ª Plenária 

Municipal de Saúde de São Raimundo Nonato – PI que  teve como Tema Principal: 

“DESAFIOS E PERSPECTIVAS DO SUS EM TEMPO DE CRISE ” realizada em 08 de 

Dezembro de 2017,  onde todos os profissionais da área da saúde, conselho municipal de 

saúde e demais conselhos municipais e entidades de classe, bem como, foram convidadas a 

população de uma forma geral, para discutirmos a situação de saúde do município e 

elaborarmos objetivos, metas e propostas para a resolução de problemas e aprimoramento do 

serviço com ampla participação de atores sociais de forma transparente e democrática, em que 

se buscou traçar os problemas relacionados às condições de saúde, à organização institucional 

e às tecnologias disponíveis para enfrentá-los. Assim, o resultado aqui apresentado expressa 

os anseios e o grau de amadurecimento político dos profissionais de saúde, dos técnicos que 

atuam junto à gestão e da sociedade representada pelo Conselho Municipal de Saúde. 

Este Plano encontra-se devidamente atualizado com a incorporação das propostas 

aprovadas na VIII Conferência Municipal de Saúde realizada em 21.03.2019 sob o tema: 

“DEMOCRACIA E SAÚDE: SAÚDE COMO DIREITO, CONSOLIDAÇÃO DOS PRINCÍPIOS 

DO SUS E FINANCIAMENTO DO SUS”. 

Posteriormente e considerando sua dinamicidade, este plano foi atualizado em 2020 

com a introdução de duas diretrizes extras: uma com o novo financiamento da atenção básica 

e a outra relativa ao enfrentamento da pandemia pelo coronavírus. 
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 PLENÁRIA DE MUNICIPAL DE SAÚDE 
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 PLANO DE CARREIRA, CARGOS E SALÁRIOS 
 
O Município possui Plano de Carreira, Cargos e Salários (PCCS)? –SIM 
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OBJETIVO 
 

O presente Plano Municipal de Saúde/PMS tem por objetivo aperfeiçoar o Sistema Único 

de Saúde/SUS para que a população tenha acesso integral a ações e serviços de qualidade, 

de forma oportuna, contribuindo assim para a melhoria das condições de saúde, para a 

redução das iniquidades e para a promoção da qualidade de vida dos são raimundenses. 

   O alcance desse objetivo no período 2018-2021 será orientado em diretrizes e metas 

estabelecidas e compatibilizadas com as propostas da Plenária de Saúde que serão 

desdobradas nas programações anuais. 
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1 – ANÁLISE SITUACIONAL 
 
1.1 – Condições Sócio Sanitárias 
 

1.1.1 - Aspectos políticos e culturais   
 

A Região onde atualmente está localizado o município de São Raimundo Nonato era 

formada pelas fazendas de Domingos Afonso Mafrense, doadas aos jesuítas após sua morte. 

Em uma dessas fazendas, denominada Conceição, os padres jesuítas ao chegarem edificaram 

o Sobrado da Conceição, marco inicial da ocupação. De acordo com vestígios arqueológicos 

encontrados, todo o vale do rio Piauí, onde a região localizava-se, era habitado por silvícolas 

integrantes da tribo dos Tapuias em diversos aldeamentos. 

A chegada dos religiosos foi acompanhada por colonos e aventureiros que, ao tomarem 

posse de áreas da região, entraram em conflito com a tribo de Tapuias. O litígio foi agravado à 

medida que os colonizadores foram se tornando numerosos, pois usando de sua superioridade 

numérica e de armamentos tentavam escravizar os silvícolas. 

O conflito deflagrado entre colonos, índios e aventureiros pela posse da terra levaram a 

crer que Dom João Amorim Pereira, então Governador da Capitania do Piauí, ordenasse ao 

Comandante José Dias Soares a conquista da região, autorizando-lhe a distribuir parte das 

terras conquistadas aos seus comandados. O difícil trabalho de tomada das terras pelo 

Comandante Zé Dias – como era conhecido – durou cerca de oito anos nos quais sua tropa 

enfrentou perigos diversos e teve que promover abertura de estradas para deslocamento da 

expedição. 

Em conjunto com os jesuítas foram tentadas a pacificação e a catequização dos 

indígenas, com parco sucesso, tendo ocorrido uma revolta durante uma distribuição de 

alimentos e vestuários aos Tapuias, que foi sufocada com saldo de vários mortos e feridos. Tal 

fato resultou na emigração da maioria dos índios para região às margens do rio Tocantins. 

Consolidada a conquista e cessados os perigos, José Dias Soares e seus filhos Domingos Dias 

Soares e Gabriel Dias Soares estabeleceram-se no local onde hoje está situada a cidade de 

Caracol, dando-lhe o nome de Formiga. Com a chegada dos desbravadores os índios Tapuios 

se afastaram, iniciando-se o processo de povoamento, com a construção das primeiras 

moradias e a exploração dos vastos maniçobais.O Comandante distribuiu as terras pacificadas 
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para seus companheiros da expedição, ocupando ele próprio, entre outras, a fazenda Caracol 

possuidora de solo fértil e boas pastagens para criação de gado, onde firmou residência com 

sua família. 

Iniciou-se então um ciclo de prosperidade na região. Foram criadas diversas fazendas, 

ampliando-se a lavoura e a criação de gado. O povoado desenvolveu-se com a construção de 

casas, abertura e alinhamento de ruas, criação de uma praça onde foi organizada uma feira de 

periodicidade semanal, aos sábados, na qual os lavradores e colonos vendiam e compravam 

produtos. 

Em 6 de julho de 1832 foi criado, por Decreto da Regência do Império, o distrito 

eclesiástico de São Raimundo Nonato com sede no lugar denominado Confusões, 

posteriormente transferida, em 1836 para o povoado Jenipapo. Foi elevado à categoria de Vila 

com a mesma denominação de São Raimundo Nonato pela Resolução Provincial nº 257, de 9 

de agosto de 1850, por desmembramento dos Municípios de Jaicós e Jerumenha, constituída 

pelo distrito sede e instalada em 4 de março de 1851. 

Por intermédio da lei municipal, datada de 12 de janeiro de 1904, foram criados os 

distritos de Caracol e João Alves. 

Finalmente foi alçado à condição de município, com a denominação de São Raimundo 

Nonato, pela Lei Estadual nº 669 de 26 de junho de 1912. 

 

 

FIGURA  1-BANDEIRA E BRASÃO D SÂO RAIMUNDO NONATO 

Município de São Raimundo Nonato 

 

Bandeira de São Raimundo Nonato 
 

Brasão de São Raimundo Nonato 

Bandeira Brasão 
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1.1.2 Atrativos Histórico-Culturais  
 

 
Na região central da cidade, entre a Avenida Professor João Menezes e a Praça da Igreja 

Matriz, encontramos vários casarões estilo colonial, datados do século XIX e início do século 

XX, alguns bastante deteriorados, mas ainda podemos encontrar outros em perfeito estado de 

conservação, mostrando os detalhes de sua arquitetura original. Nos arredores da majestosa 

matriz de São Raimundo Nonato e ao longo do belíssimo vale do rio Piauí foram se edificando 

os grandes casarões coloniais, modelo português e espanhol. 

Em todo o município existem ainda mais de 100 destes prédios que resistem ao tempo e à 

especulação imobiliária, em favor da arquitetura moderna, cada um deles guardando ainda 

uma das páginas mais belas da história de São Raimundo Nonato.  

 

A Avenida Professor João Menezes, por ser uma das mais antigas da cidade ainda 

podemos encontrar vários casarões em todo o seu percurso, percorrendo a Avenida, percebe-

se a sua importância pela história do povo impregnada nos antigos casarões, no saudosismo 

dos que viram a avenida ser transformada. Olhando mais atentamente verificou-se que no ano 

de 2006 a avenida teve um crescimento vertical acelerado, com isso o aspecto colonial está 

desaparecendo.  

 

Ainda em São Raimundo Nonato, a 4 km do centro da cidade, no sentido da saída para 

Remanso (BA), pode-se visitar o Museu do Homem Americano, que possui um valioso acervo 

que retrata a vida na região desde a pré-história aos dias atuais: peças arqueológicas e 

paleontológicas, uma sala totalmente pensada a partir da nova concepção museográfica com 

exposições que utilizam tecnologia avançada para retratar as pinturas rupestres e muita 

informação antropológica.  

 

A exposição permanente está baseada nos resultados obtidos em três décadas de 

pesquisas realizadas na região do Parque Nacional. Atualizada regularmente nela se integram 

as novas descobertas locais e os dados relacionados com a origem do homem e povoamento 

das Américas, provenientes de pesquisas a nível mundial.  
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As contribuições de pesquisas interdisciplinares realizadas em torno do tema da interação 

humana com o ambiente, da pré-história aos dias atuais complementam as informações 

permitindo assim um detalhamento maior sobre o modus vivendi dos grupos pré-históricos da 

Serra da Capivara.  

 

O objetivo da exposição é resgatar as identidades culturais indígenas, na sua diversidade, 

nos diferentes momentos da pré-história através dos diferentes vestígios descobertos, para 

reconstituir sua cultura material e imaterial. É o que se pode chamar de voltar no tempo 

mesmo. Aqui não se conta em décadas ou séculos, o Museu do Homem Americano guarda 

relíquias dos primeiros homens que viveram nas Américas.  

 

As descobertas arqueológicas da região da Serra da Capivara mudaram a maneira de se 

contar a pré-história e estão registradas no museu, que é mantido pela Fumdham - Fundação 

Museu do Homem Americano. Funciona de terça a domingo das 9h às 17h. O valor da entrada 

é de R$ 8,00(inteira) e R$ 4,00(reduzida) para estudantes e grupos com mais de dez pessoas.  

O endereço é Centro Cultural Sérgio Motta, s/ nº - Bairro Campestre. É bom saber que a região 

da Serra da Capivara é bem quente durante o dia, então é importante levar roupas leves, não 

importa a época do ano. 

 

 1.1.3 Atrativos Naturais 

 

A Serra da Capivara a 576 Km de Teresina, capital do estado do Piauí, abriga o mais 

antigo sítio arqueológico das Américas com suas figuras rupestres tombadas como Patrimônio 

Cultural da Humanidade pela UNESCO, desde 1991. A Serra da Capivara foi transformada em 

Parque Nacional em junho de 1979, com 129.140 hectares e tem atualmente mais de 1.000 

sítios arqueológicos identificados e catalogados, através do trabalho realizado pela Fundação 

Museu do Homem Americano (FUMDHAM). 

Encontra-se no Parque Nacional Serra da Capivara a maior concentração de sítios 

arqueológicos das Américas e a maior concentração de pinturas rupestres do mundo. O 

Parque tem lindas paisagens do bioma caatinga e tem fomentado o desenvolvimento da 
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atividade turística no município gerando uma boa infra-estrutura receptiva e conta com hotéis, 

pousadas, restaurantes, aeroporto (em fase de conclusão) e culinária regional.  

A guarita mais próxima do centro de São Raimundo Nonato é a guarita de acesso à Serra 

Vermelha, via PI 140 e está há 25 km do centro da cidade.  

 

Outros atrativos naturais se destacam na região, como: 

Pedra e Lagoa de São Vítor   Localizado no povoado de São Vitor, a Pedra de São Vitor é um 

atrativo natural com uma vista panorâmica propício para rapel e turismo de aventura; A lagoa 

além de ser fonte de abastecimento da comunidade é um belíssimo belvedere do povoado. 

Anualmente dois grandes eventos movimentam o calendário turístico-cultural do povoado: a 

Cavalgada dos Vaqueiros e o Campeonato de Motocross.  

 

Riacho do Fechadão   (comunidade Fechadão – zona rural)  Após o período de chuvas,o 

Riacho do Fechadão, (que não é perene) propicia o turismo de sol e banho com uma bela 

paisagem. Freqüentado por famílias e pessoas que vão em grupos com o propósito de lazer, o 

riacho também oferece opção de pesca para os amantes dessa atividade.  

 

Açude Aldeia - construído em 1912, ano de emancipação política do município, com 

capacidade para 7.235.250 m³, na época considerado milagre dos sertões catingueiros. Teve 

como administrador-chefe o engenheiro Ciarline, coadjuvado por um seu parente - o técnico 

Vicente Piccinni.  

Hoje com sua capacidade total bem reduzida, devido seu assoreamento no decorrer desses 

cento e poucos anos. Até pouco tempo era a única reserva de água potável que abastecia a 

cidade. Com o aumento da população da cidade o Açude Aldeia já não era mais suficiente para 

abastecer toda a cidade, e também a água já não era tão potável para o consumo humano. Daí 

com a implantação da adutora da Serra Branca, abastecida por poços tubulares que passou a 

fornecer água potável e muito saborosa, o Açude Aldeia ficou restrito apenas às vazantes, 

hortas e abastecimento de alguns moradores ribeirinhos.  

Apesar de não ser explorada turisticamente em períodos de enchentes, tem um dos mais belos 

espetáculos da natureza que é a queda d'água em seu sangradouro, atraindo diariamente a 

população da cidade para apreciá-la, e alguns aproveitam para banho e pescaria.  
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Barragem Petrônio Portela   (Povoado Onça – zona rural) antiga aspiração dos habitantes 

da região, com a finalidade de propiciar abastecimento humano e animal, irrigação, produção 

de pescado e lazer. Constituindo-se um dos mais belos cartões postais do município, teve 

início de sua construção em outubro de 1984, após assinatura do convênio no PGE 07/84, 

firmado entre o DNOCS e o Governo do Estado. A obra forma um lago de 4.500 ha que se 

estende ao longo de 14 km do rio Piauí, a partir do eixo da barragem, acumulando 181.248 

milhões de m³ de águas (DNOCS, 2003).  

Dada a grande importância que a Barragem Petrônio Portela representa para São Raimundo 

Nonato e municípios circunvizinhos, realizou-se um diagnóstico Ecoturístico e Ambiental, 

traçando o perfil da área e subsidiando o aproveitamento sustentável através da atividade 

ecoturística. A barragem Petrônio Portela está localizada no rio Piauí, município de São 

Raimundo Nonato (PI). O acesso ao local de barramento pode ser feito através da BR-343, de 

Teresina a Floriano, tornando-se em seguida a PI-140, de Floriano a São Raimundo Nonato e a 

BR-020 no sentido São Raimundo Nonato e São João do Piauí, após percorrer 20 km, 

entrando à direita numa estrada secundária e seguindo mais 25 km, chega-se ao local da 

barragem. 

 

1.2 Perfil Demográfico  

 

Em 2017, o município de São Raimundo Nonato teve uma população estimada de 

34.109 habitantes (IBGE, 2017).  No último censo do IBGE realizado em 2012 a população 

foi em torno de 32. 327 mil/habitantes. Em relação a população residente no município 

segundo o gênero é possível observar não há diferenças significativas em relação ao 

gênero feminino e masculina, conforme gráfico. Além disso, encontra-se predomínio da 

população na faixa etária entre 20 a 39 anos (Gráfico 1 e Gráfico 2), indicando que 

atualmente apresenta-se baixa taxa natalidade, grande número de adultos e aumento da 

expectativa de vida. 
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Gráfico 1: População total, por Gênero no Município de São Raimundo Nonato - PI 

 

 

Gráfico 2: População total, por faixa etária no Município de São Raimundo Nonato 

– PI 
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Gráfico 3: Pirâmide Etária da população total, por faixa etária no Município de São 

Raimundo Nonato – PI 

 

 

1.3 Condições Ambientais  

1.3.1 Caracterização física 
 
Área - 2606,8 km² 

 

 Localização  

Localiza-se segundo a subdivisão geográfica do estado do Piauí na mesorregião 

sudeste piauiense e na microrregião de São Raimundo Nonato, e segundo a subdivisão de 

planejamento, é um recurso, cunhado pelo Governo do Estado do Piauí, que visa desenvolver 

um amplo e participativo processo de planejamento territorial para  definir estratégias de 

desenvolvimento de médio e longo prazo, que enfatiza a elaboração e implementação de 

planos regionais, e que torna fundamental a participação efetiva 

dos municípios e comunidades, instituído pela lei complementar Nº 87, de 22 de agosto de 

2007 ,O município de São Raimundo Nonato  situa-se Macrorregião dos Semiáridos 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Piau%C3%AD
https://pt.wikipedia.org/wiki/Territ%C3%B3rio
https://pt.wikipedia.org/wiki/Desenvolvimento
https://pt.wikipedia.org/wiki/Regional
https://pt.wikipedia.org/wiki/Munic%C3%ADpio
https://pt.wikipedia.org/wiki/Comunidade
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Piauienses, no Território Integrado da Serra da Capivara . e no Aglomerado 17,a 

uma latitude 09°00'54" sul e a uma longitude 42°41'56" oeste, estando a uma altitude média de 

332 metros, e tendo como limites: 

            Ao Norte - Coronel José Dias, Canto do Buriti e São João do Piauí;  

 A   leste: São João do Piauí, Coronel José Dias, e São Lourenço do Piauí;  

 Ao sul: Dirceu Arcoverde, São Raimundo Nonato do Piauí e Várzea Branca do Piauí;  

 Ao Oeste: Bonfim do Piauí. 

Distância da Capital – TERESINA -  576 km 

Principais vias de acesso: 

 BR-20 

 BR-324 

 PI-140 

 PI-144 

 PI-324 

 BR-010 

1.3.2 Características morfoclimáticas 
 
Clima: 

Tropical semiárido quente, com duração do período seco de sete a oito meses, 

possuindo um comportamento pluviométrico bastante irregular. Em São Raimundo Nonato 

existe muito mais pluviosidade no inverno do que no verão. De acordo com a classificação 

climática de Köppen-Geiger o clima é classificado como BSh. Possui temperatura média de 

26.6 °C e a pluviosidade média anual é de 697 mm[12] Agosto é o mês mais seco, com 

pluviosidade reduzia a quase zero, já o mês de março tem a maior precipitação, com uma 

média de 140 mm. Com uma temperatura média de 28.1 °C, outubro se caracteriza como o 

mês mais quente do ano, ao contrário de julho, o mais ameno, com temperatura média de 24.9 

°C. Ao longo do ano as temperaturas médias variam 3.2 °C. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Latitude
https://pt.wikipedia.org/wiki/Sul
https://pt.wikipedia.org/wiki/Longitude
https://pt.wikipedia.org/wiki/Oeste
https://pt.wikipedia.org/wiki/Altitude
http://pt.wikipedia.org/wiki/Coronel_Jos%C3%A9_Dias
http://pt.wikipedia.org/wiki/BR-20
http://pt.wikipedia.org/wiki/BR-324
http://pt.wikipedia.org/wiki/PI-140
http://pt.wikipedia.org/wiki/PI-144
http://pt.wikipedia.org/wiki/PI-324
http://pt.wikipedia.org/wiki/BR-010
https://pt.wikipedia.org/wiki/Classifica%C3%A7%C3%A3o_clim%C3%A1tica_de_K%C3%B6ppen-Geiger
https://pt.wikipedia.org/wiki/Classifica%C3%A7%C3%A3o_clim%C3%A1tica_de_K%C3%B6ppen-Geiger
https://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A3o_Raimundo_Nonato#cite_note-Tempo_Climate-12
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Fator que também chama bastante a atenção nessa região é a elevada amplitude 

térmica. Para se ter uma ideia, na região as temperaturas mínimas podem alcançar os 10°C, 

enquanto que as máximas podem passar dos 40°C. 

         Cabe aqui fazer referência às condições climáticas e sua influência no perfil 

epidemiológico do município, 

 Migração – Em virtude do longo período de estiagem que prejudica setor agrícola, 

principal fonte de renda do município é considerável a quantidade de pessoas que 

trabalham periodicamente em outros estados 

Relevo 

 

Apresenta acentuadas ondulações e bastante irregular na sua maior parte. Destacam-se 

como característicos do relevo do município os grandes cânions da serra da capivara, onde 

segundo algumas teorias já foi uma região extremamente úmida e alagada. a altitude pode 

variar dos 150 metros até 600 metros acima do nível do mar. 

 

Recursos hídricos  

 

Em ampla análise, o município pertence à bacia do Rio Parnaíba, a mais extensa entre 

as 25 bacias existentes no nordeste. No contexto regional integra a sub-bacia do Rio Piauí, rio 

que nasce sobre o Planalto Meio Norte, região de Caracol. 

Os principais cursos d´água que drenam o município são Açude Petrônio Portella, os 

riachos, Canário e Baixão do Sítio, além do Rio Piauí, o qual tem seu leito represado logo 

acima da sede municipal. 

  Dentro do perímetro urbano existem ainda duas lagoas naturais, são elas, Lagoa do 

Mato e Lagoa de Santa Fé. 

. No plano hidrogeológico, três principais domínios podem ser destacados: 

 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Amplitude_t%C3%A9rmica
https://pt.wikipedia.org/wiki/Amplitude_t%C3%A9rmica
https://pt.wikipedia.org/wiki/Relevo
https://pt.wikipedia.org/wiki/C%C3%A2nion
https://pt.wikipedia.org/wiki/Relevo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Rio_Parna%C3%ADba
https://pt.wikipedia.org/wiki/Rio_Piau%C3%AD
https://pt.wikipedia.org/wiki/Caracol
https://pt.wikipedia.org/wiki/Rio_Piau%C3%AD
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 Rochas Cristalinas; 

As rochas cristalinas representam o que é denominado comumente de “aqüífero 

fissural”. Compreendem uma enorme variedade de rochas pré-cambrianas do embasamento 

cristalino, representadas por granitos e as pertencentes à Unidade Barra Bonita e Complexo 

Sobradinho-Remanso. Como basicamente não existe uma porosidade primária nesses tipos de 

rochas, a ocorrência de água subterrânea é condicionada por uma porosidade secundária 

representada por fraturas e fendas, o que se traduz por reservatórios aleatórios, descontínuos 

e de pequena extensão. 

 Rochas Sedimentares; 

As unidades pertencentes à categoria de rochas sedimentares são da Bacia do 

Maranhão e englobam as Formações Pimenteiras, as rochas do Grupo Serra Grande. As 

Formações Pimenteiras apresenta na sua constituição litológica, rochas de baixa 

permeabilidade.  

 Coberturas Colúvio-Eluviais. 

Os depósitos colúvio-eluviais correspondem a coberturas de sedimentos detríticos, que 

em função da reduzida espessura e descontinuidades, têm pouca expressão como 

mananciais para captação de água subterrânea. Ao longo de toda a sua extensão, o município 

possui 97 pontos d’água, considerando poços escavados, represas e lagoas. Existem ainda 

cerca de 56 poços tubulares de domínio público, os quais são alternativa ao abastecimento de 

água durante a vigência do período de estiagem. No município é muito utilizado também pelas 

famílias a captação de águas pluviais que são armazenado em cisternas para serem utilizadas 

para beber, bem como o abastecimento por carro pipas 

 

Vegetação 

O bioma predominante é o da caatinga, representada pela sua sub variação arbórea e 

arbustiva. Com uma vegetação típica dos chamados chapadões piauiense o município possui 

uma flora bastante diversifica, formada em sua grande maioria por árvores de médio e grande 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Escudo_cristalino
https://pt.wikipedia.org/wiki/Granito
https://pt.wikipedia.org/wiki/Manancial
https://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%81gua
https://pt.wikipedia.org/wiki/Represa
https://pt.wikipedia.org/wiki/Relevo
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porte, o que é bastante incomum na caatinga estépica, típica do clima semiárido. Considerado 

zona de transição climática, o semiárido do sudoeste piauiense caracteriza-se também pela 

ocorrência dos campos de cerrados, vegetação predominante na Região Centro-Oeste do 

Brasil Região Centro-Oeste e em todo o extremo sul do Piauí. 

 

 

Solo 

Latossolos vermelho-amarelo distróficos associados a areias quartzosas distróficas, 

solos litólicos eutróficos e solos bruno não cálcicos. 

 

1.4 Condições Socioeconômicas 

 

De acordo com IBGE, em 2015 o salário médio mensal em São Raimundo Nonato era 

de 1.8 salários mínimos. A proporção de pessoas ocupadas em relação à população total era 

de 11.3%. Na comparação com os outros municípios do estado, ocupava as posições 74 de 

224. Já na comparação com cidades do país todo, ficava na posição 3020 de 5570. 

Considerando domicílios com rendimentos mensais de até meio salário mínimo por pessoa, 

tinha 45.8% da população nessas condições, o que o colocava na posição 217 de 224 dentre 

as cidades do estado e na posição 2057 de 5570 dentre as cidades do Brasil. 

 

 

Fonte: IBGE  

https://pt.wikipedia.org/wiki/Relevo
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1.5 Perfil Epidemiológico  

MORBIDADE 

Dentre as primeiras causas de internação de residentes do município de São Raimundo 

Nonato, ocorridas nos anos 2015 e 2017, de acordo com os capítulos da CID 10 estão às 

doenças do aparelho respiratório (com 5.059 internações) seguidas por doenças infecciosas e 

parasitarias (com 3.466 internações) e Doenças do aparelho digestório (com 1569 

internações). Essa internações reflete na precariedade das condições ambientais e sócias 

vivida pelo município, além de requerer melhor efetividade nestes acompanhamentos. Além 

disso, o sexo predominante nessas internações é o feminino (tabela 2). 

Tabela 1: Internações hospitalares por ano de processamento segundo Capítulo CID-10, no 

período de 2015 a 2017. 

Capítulo CID-10 2015 2016 2017 Total 

I.   Algumas doenças infecciosas e parasitárias 1184 1084 1198 3466 

II.  Neoplasias (tumores) 110 120 102 332 

III. Doenças sangue órgãos hemat e transt imunitár 24 38 60 122 

IV.  Doenças endócrinas nutricionais e metabólicas 109 110 81 300 

V.   Transtornos mentais e comportamentais 2 8 1 11 

VI.  Doenças do sistema nervoso 60 68 46 174 

VII. Doenças do olho e anexos 2 1 1 4 

VIII.Doenças do ouvido e da apófise mastoide 1 1 3 5 

IX.  Doenças do aparelho circulatório 521 508 437 1466 

X.   Doenças do aparelho respiratório 1821 1579 1659 5059 

XI.  Doenças do aparelho digestivo 527 559 483 1569 

XII. Doenças da pele e do tecido subcutâneo 7 9 14 30 

XIII.Doenças sist osteomuscular e tec conjuntivo 8 6 22 36 

XIV. Doenças do aparelho geniturinário 207 227 226 660 

XV.  Gravidez parto e puerpério 658 677 695 2030 

XVI. Algumas afec originadas no período perinatal 28 25 37 90 

XVII.Malf cong deformid e anomalias cromossômicas 7 5 12 24 

XVIII.Sint sinais e achad anorm ex clín e laborat 15 21 19 55 

XIX. Lesões enven e alg out conseq causas externas 137 190 203 530 

XX.  Causas externas de morbidade e mortalidade 1 - - 1 

XXI. Contatos com serviços de saúde 6 5 13 24 

Total 5435 5241 5312 15988 

Fonte: Ministério da Saúde - Sistema de Informações Hospitalares do SUS (SIH/SUS) 
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Tabela 2: Internações hospitalares por sexo de processamento segundo Capítulo CID-10, no 

período de 2015 a 2017. 

Capítulo CID-10 Masc Fem Total 

I.   Algumas doenças infecciosas e parasitárias 1457 2009 3466 

II.  Neoplasias (tumores) 90 242 332 

III. Doenças sangue órgãos hemat e transt imunitár 46 76 122 

IV.  Doenças endócrinas nutricionais e metabólicas 134 166 300 

V.   Transtornos mentais e comportamentais 9 2 11 

VI.  Doenças do sistema nervoso 93 81 174 

VII. Doenças do olho e anexos 4 - 4 

VIII.Doenças do ouvido e da apófise mastoide - 5 5 

IX.  Doenças do aparelho circulatório 704 762 1466 

X.   Doenças do aparelho respiratório 2005 3054 5059 

XI.  Doenças do aparelho digestivo 746 823 1569 

XII. Doenças da pele e do tecido subcutâneo 20 10 30 

XIII.Doenças sist osteomuscular e tec conjuntivo 27 9 36 

XIV. Doenças do aparelho geniturinário 188 472 660 

XV.  Gravidez parto e puerpério - 2030 2030 

XVI. Algumas afec originadas no período perinatal 44 46 90 

XVII.Malf cong deformid e anomalias cromossômicas 14 10 24 

XVIII.Sint sinais e achad anorm ex clín e laborat 31 24 55 

XIX. Lesões enven e alg out conseq causas externas 391 139 530 

XX.  Causas externas de morbidade e mortalidade 1 - 1 

XXI. Contatos com serviços de saúde 15 9 24 

Total 6019 9969 15988 

Fonte: Ministério da Saúde - Sistema de Informações Hospitalares do SUS (SIH/SUS) 
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Tabela 3: Internações hospitalares por grupo de causas externas e processamento segundo 

Capítulo CID-10, no período de 2015 a 2017. 

Grupo de Causas 2015 2016 2017 Total 

V01-V99 Acidentes de transporte 61 75 67 203 

V01-V09 Pedestre traumatizado acid transporte 3 - 2 5 

V10-V19 Ciclista traumatizado acid transporte - 1 - 1 

V20-V29 Motociclista traumatizado acid transp 49 59 62 170 

V40-V49 Ocup automóvel traumatiz acid transporte 2 1 2 5 

V80-V89 Outros acid transporte terrestre - 2 1 3 

V98-V99 Outros acid transporte e os não especific 7 12 - 19 

W00-X59 Outras causas externas de lesões acident 64 95 124 283 

W00-W19 Quedas 48 64 113 225 

W20-W49 Exposição a forças mecânicas inanimadas 1 6 4 11 

W50-W64 Exposição a forças mecânicas animadas - 2 - 2 

W75-W84 Outros riscos acidentais à respiração - 1 - 1 

W85-W99 Expos cor.elétr,rad.,temper pressão extrem 15 22 6 43 

X20-X29 Contato animais e plantas venenosos - - 1 1 

X60-X84 Lesões autoprovocadas voluntariamente - 1 1 2 

X85-Y09 Agressões 6 9 2 17 

Y10-Y34 Eventos cuja intenção é indeterminada 4 2 1 7 

Y40-Y84 Complic assistência médica e cirúrgica 3 5 4 12 

Y70-Y82 Incid advers diagn/terapia assoc disp méd 1 - 2 3 

Y83-Y84 Reaç anorm ou compl tard ou outros proced 2 5 2 9 

Y85-Y89 Seqüelas de causas externas - - 1 1 

Y90-Y98 Fatores suplement relac outras causas - 2 3 5 

S-T Causas externas não classificadas - 1 - 1 

Total 138 190 203 531 

Fonte: Ministério da Saúde - Sistema de Informações Hospitalares do SUS (SIH/SUS) 
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MORTALIDADE  

 

No município de São Raimundo Nonato as Doenças do Aparelho Circulatório, seguida 

Causas Externas e Doenças Endócrinas e Nutricionais configuram como as principais causas 

de morte no município. A justificativa para as Doenças do Aparelho Circulatório serem a 

principal causa de óbito apresentasse em decorrência ao aumento da expectativa de vida da 

população de nossa cidade exigindo planejamento de ações voltadas para essa mudança do 

perfil de mortalidade. A incorporação na rotina da Atenção Básica de medidas de promoção a 

Saúde junto com o diagnostica precoce e o pronto tratamento podem colaborar com a redução 

da morbimortalidade por Doenças do Aparelho Circulatório.  

 

Gráfico 4: Óbito Capítulo do CID10 por Residência em São Raimundo Nonato, no período de 

2012-2015. 
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Tabela 4: Óbito Capítulo do CID10 por sexo em São Raimundo Nonato, no período de 2012-

2015. 

Capítulo CID-10 Masc Fem Ign Total 

I.   Algumas doenças infecciosas e parasitárias 14 12 - 26 

II.  Neoplasias (tumores) 44 40 - 84 

III. Doenças sangue órgãos hemat e transt imunitár 2 - - 2 

IV.  Doenças endócrinas nutricionais e metabólicas 30 36 - 66 

V.   Transtornos mentais e comportamentais 2 2 - 4 

VI.  Doenças do sistema nervoso 7 6 - 13 

VIII.Doenças do ouvido e da apófise mastóide 1 - - 1 

IX.  Doenças do aparelho circulatório 122 125 - 247 

X.   Doenças do aparelho respiratório 32 31 - 63 

XI.  Doenças do aparelho digestivo 23 6 - 29 

XII. Doenças da pele e do tecido subcutâneo 1 - - 1 

XIII.Doenças sist osteomuscular e tec conjuntivo - 2 - 2 

XIV. Doenças do aparelho geniturinário 9 6 - 15 

XVI. Algumas afec originadas no período perinatal 14 11 1 26 

XVII.Malf cong deformid e anomalias 
cromossômicas 6 4 1 11 

XVIII.Sint sinais e achad anorm ex clín e laborat 12 10 - 22 

XX.  Causas externas de morbidade e mortalidade 76 12 - 88 

Total 395 303 2 700 
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Cobertura Vacinal  

 

A prevenção e a erradicação das doenças transmissíveis são possíveis através da 

utilização de vacinas específicas, ou seja, a imunização. Assim, a imunização da população 

contra as doenças infecciosas melhora a qualidade de vida de grande parcela da humanidade. 

A Cobertura Vacinal evidencia se as vacinas que integram o Calendário Básico de Vacinação 

da Criança estão de acordo com o preconizado pelo PNI.  A tabela mostra a cobertura vacinal 

do município de São Raimundo Nonato de 2015 a 2017 evidenciando uma melhora nas 

coberturas vacinais, no entanto ainda é necessário uma intensificações das ações da Atenção 

Básica com o intuito de atingir as metas pactuadas.  

 

Tabela 5: Cobertura Vacinal de 2015 a 2017 no Município de São Raimundo Nonato –PI 

Imuno 2015 2016 2017 Total 

072 BCG 184,15 172,85 91,06 148,47 

099 Hepatite B  em < 1mes 194,9 106,58 89,38 128,65 

061 Rotavírus Humano 85,25 43,68 36,26 54,29 

053 Meningococo C 89,98 37,61 40,3 55,1 

073 Hepatite B 80,51 50,59 43 57,46 

080 Penta 80,51 40,47 36,26 51,7 

012 Pneumocócica 84,34 42,5 42,66 55,79 

074 Poliomielite 83,24 34,06 35,41 50,09 

006 Febre Amarela 76,68 37,94 35,24 49,28 

101 Febre Amarela 4 anos ... 42,83 11,36 49,91 

096 Hepatite A 86,52 24,62 36,59 48,3 

091 Pneumocócica(1º ref) 81,6 39,63 36,59 51,87 

092 Meningococo C (1º ref) 73,41 59,7 37,61 56,48 

093 Poliomielite(1º ref) 33,52 35,92 33,9 34,47 

021 Tríplice Viral  D1 81,6 37,44 41,48 52,8 

098 Tríplice Viral  D2 63,75 39,8 21,42 41,1 

097 Tetra Viral(SRC+VZ) 45,54 40,64 22,26 35,91 

075 DTP 80,51 40,47 36,26 51,7 

102 DTP REF (4 e 6 anos) ... 0,37 1,66 5,47 

095 Tríplice Bacteriana(DTP)(1º ref) 74,86 31,2 26,31 43,34 

094 Dupla adulto e tríplice acelular 
gestante 11,11 4,55 5,4 6,92 

003 dTpa gestante 9,84 3,88 11,47 8,36 
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Fonte: Programa Nacional de Imunizações 

 

Gráfico 6: Cobertura Vacinal de 2015 a 2017 no Município de São Raimundo Nonato –PI 
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Outros dados Epidemiológicos :  

 

Tuberculose 

 

Hanseníase 
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Sífilis Congênita  
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2 ESTRUTURA DO SISTEMA DE SAÚDE  

 

O município de São Raimundo quanto à rede de saúde existente, há 35 unidades com 

registro no Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES). Dessas, todas são 

públicas, com maior prevalência de unidades básicas e postos de saúde. 

 

 

Fonte: CNES 

 

O município oferece a população serviços de Atenção Básica por meio de 14 Equipes de 

Estratégia Saúde da Família – ESF, 81 Agentes Comunitários e 14 Equipes de Estratégia de 

Saúde Bucal – SB  - Modalidade I. As ESF contam com o apoio de 2 Núcleo de Apoio Saúde 

da Família – NASF Tipo I que contempla em sua equipe várias categorias de profissionais da 

saúde. Além de uma Equipe de Melhor em Casa, Laboratório Municipal de Análises Clínicas, 

CAPS (Centro de Atenção Psicossocial), LRPD (Laboratório Regional de Próteses Dentária), 

SAMU, Motolância e CEO (Centro de Especialidade Odontológica) tipo II. Todos esses serviços 

sobe responsabilidade da gestão Municipal. 
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Fonte: CNES 

As Unidades de Saúde da Família - USF apresentam resolutividade dentro de suas ações 

básicas como é preconizado pelo Ministério da Saúde e trabalha com dois tipos de demanda:  

Programada - onde são desenvolvidos os programas prioritários pelo Ministério da Saúde 

como: saúde da mulher, da criança, do adolescente, do homem, do adulto e do idoso, 

vacinação, visita domiciliar e vigilância em saúde. 

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

o serviço espontaneamente.  

A demanda programada acontece através da orientação e informação pelos Agentes 

Comunitários de Saúde – ACS a população adstrita através de cronograma elaborado pela 

equipe. Já a demanda livre é atendida conforme demanda programada e dentro do horário de 

funcionamento das USF; em caso de não atendimento no dia é agendada a consulta em outra 

data. Nessa demanda são atendidas também as urgências / emergências e encaminhadas às 

unidades de referência municipal. 

Além dessa estrutura, o município ainda possui uma arcabouço de média complexidade 

onde abriga os seguintes serviços:  

1- Hospital Regional Senador Candido Ferraz 

2- UPA :  
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA 24 H DE SAO RDO NONATO 

 

 

 

http://cnes2.datasus.gov.br/Exibe_Ficha_Estabelecimento.asp?VCo_Unidade=2210609224645&VListar=1&VEstado=22&VMun=221060
http://cnes2.datasus.gov.br/Exibe_Ficha_Estabelecimento.asp?VCo_Unidade=2210609224645&VListar=1&VEstado=22&VMun=221060
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3 REDE DE ATENÇÃO A SAÚDE 

 

O Desenho da Rede de Atenção à Saúde proposto pela Gestão Estadual do SUS, foi 

esboçado de forma a articular as diferentes diretrizes técnicas e legais do Ministério da Saúde 

que orientam a constituição das Redes Temáticas de Atenção Saúde, bem como, de forma a 

compatibilizar os Pontos de Atenção à Saúde da Rede identificados e previstos no Plano 

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

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

fóruns técnicos e legais – reuniões das CIR (Comissões Intergestores Regionais) e ali, 

submetido a análise, discussão com os Gestores Municipais incorporando, nesse processo, 

alterações, acréscimos e/ou sugestões apresentadas no processo integrado de planejamento 

ascendente. 

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

sim, de uma Proposta Estadual que explicita e sintetiza as Diretrizes Gerais para  implantação 

da Rede de Atenção à Saúde do Estado do Piauí, com a definição dos Pontos de Atenção  das 

Rede Temáticas, tais como:  Atenção Obstétrica e Neonatal (REDE CEGONHA); Atenção 

Psicossocial (RAPS); Cuidado a Pessoa com Deficiência (RCPD); Cuidado às Doenças 

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

posteriore dos Pontos de Atenção da Linha de Cuidado da Oncologia nas Macrorregiões Semi 

Árido (Guaribas, Sambito e Canindé) e Cerrados (Vales Piauí e Itaueiras, Chapada das 

mangabeiras; Serra da Capivara e Tabuleiros do Alto Parnaíba), bem como, de diversos 

Pontos de Atenção da Rede Temática Urgência e Emergência (RUE) naquelas Regiões onde o 

processo de discussão ainda não avançou para o estágio desejado. 

O município São Raimundo Nonato faz parte da Macrorregião Cerrados  é constituída 

pelos 74 Municípios que conformam as Regiões de Saúde Vale dos Rios Piauí e Itaueiras com  

27.042 Km² tendo como município de referência a cidade de Floriano;  Serra da Capivara 

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

Região da Chapada das Mangabeiras com área territorial extensa de 54.499 Km² e a Região 

Alto Parnaíba com 33.083 Km².  Essa macrorregião concentra um contingente populacional  de 

588.725 habitantes distribuídos em uma área territorial de 139.393 km². 
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Na macrorregião dos Cerrados as Redes Temáticas:  Rede Cegonha, Rede de Atenção 

Psicossocial – RAPS e Rede de Cuidado de Pessoa com Deficiência encontrasse definida 

conforme segue abaixo, no entanto, a Rede de Urgência e Emergência  e a Rede de Doenças 

Crônicas: Linhas de Cuidado Oncologia, Doença Renal Crônica e Obesidade estão em 

processo de discussão e elaboração.  

Na Macrorregião Cerrados a proposta das Redes se configuram da seguinte forma:  
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1- REDE DE CUIDADO DE PESSOA COM DEFICIÊNCIA:  

 

 

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

 

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

uma rede de assistência. Além de dar resposta à maioria dos agravos mais prevalentes na 

população que assiste, atua como aquele que ordena o acesso para os demais pontos de 

atenção 

Dentro da rede municipal de saúde, as Unidades Básicas de Saúde - UBS se encontram 

distribuídas nos diversos bairros e regiões da cidade, fazendo-se especialmente presente nas 

áreas mais periféricas e vulneráveis. O trânsito dos pacientes da atenção básica para outros 

níveis de atenção da rede se dá através: os casos de urgência são transferidos através do 

SAMU a UPA de São Raimundo, após 24h de estabilização os pacientes são transferido ao 

Hospital Regional Senador Candido Ferraz; os casos destinados à atenção especializada são 

inseridos e regulados através do sistema SISTEMA GESTOR, abrangendo consultas, 

procedimentos e exames diagnósticos para Teresina e São Raimundo Nonato. 

Apesar da existência de formulários de contra referência, atualmente não é prática 

comum o retorno do paciente dos atendimentos de nível secundário e terciário com dados 

qualificados para continuidade e coordenação do cuidado na atenção básica. 

 

QUADRO EXPLICATIVO DO MECANISMO DE ACESSO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ESTADO DO PIAUÍ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO NONATO 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

  

 

     End.: Rua Dr. Barroso nº 249, Aldeia – CEP: 64770-000 – São Raimundo Nonato – PI                                                             
Fone/Fax: (89) 3582-1806 - E-mail: saudesaoraimundo@hotmail.com 

 
 

Com o desenvolvimento da ciência e tecnologia é possível progredir na produção e 

inovação em saúde, no intuito de buscar soluções disruptivas para reduzir custos e aumentar a 

qualidade, resolutividade e acesso da população. 

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

Municipal de Saúde de maneira a otimizar o fluxo e proteger a fidedignidade das informações, 

visto a gama de sistemas de processamento de informações disponibilizados pelo Ministério da 

Saúde/DATASUS. Sistemas estes que por vezes não possuem interfaceamento dificultando 

sobremaneira as informações de maneira ágil e precisa. 

No âmbito da Atenção Primaria em Saúde os sistemas de informações utilizados são: 

SISAB/e-SUS; CNES, SINAN, SIVEP-DDA; Bolsa Família; SISPNCED; SISAGUA, SIM, 

SISNASC, SIA/SUS; GAL; SISPNI;SIOCCHAGAS; entre outros; 

A assistência Farmacêutica tem como objetivo garantir o acesso da população aos 

medicamentos e promover o seu uso racional. Uma estratégia fundamental para racionalizar o 

uso dos medicamentos é a adoção de uma Relação Municipal de medicamentos (REMUME), 

preconizada pela Organização Mundial de Saúde (OMS) desde 1977. Esta relação apresenta 

muitas vantagens para a saúde pública, entre elas: maior eficiência no gerenciamento dos 

serviços farmacêuticos, racionalização dos custos, possibilidade de economizar os recursos 

disponíveis.   

A aquisição de medicamentos é uma das principais atividades da Gestão da Assistência 

Farmacêutica. Uma boa aquisição de medicamentos deve considerar primeiro o que comprar 

(seleção); quando e quanto comprar (programação); como comprar.  

No município de São Raimundo Nonato é feito primeiramente uma seleção de 

medicamentos de acordo com as necessidades da população, por motivos sazonais e pelas 

prescrições médicas. Posteriormente é feita a programação de medicamentos, que consiste em 

estimar quantidades a serem adquiridas para atender a demanda dos serviços, por período de 

tempo definido. O primeiro passo é identificar as necessidades da população-alvo para poder 

definir a quantidade adequada de medicamentos a serem adquiridos. A dispensação é feita na 

farmácia básica através do farmacêutico, após prescrição médica, obedecendo um fluxo diário. 

Nos grupos de hipertensos e diabéticos a assistência farmacêutica é contínua e atuante, o que 

os favorecem, pois seguem todo o ciclo da gestão da assistência farmacêutica. 
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O acesso a medicamentos especializados é feito através de um cadastro no Sistema 

Hórus. O Ministério da Saúde - MS considera como estratégico todos os insumos utilizados 

para tratamento das doenças de perfil endêmico e que tenham impacto socioeconômico.  Os 

medicamentos representam maior parte dos insumos e possuem o controle e tratamento por 

meio de protocolo e normas estabelecidas pelo MS, sendo assim representa o principal insumo 

do SIES. 

No município de São Raimundo Nonato temos como objetivo garantir o acesso aos 

medicamentos por portadores das doenças que configurem problemas de saúde pública. Além 

de garantir o acesso, fazer também com que os pacientes usem os medicamentos de forma 

racional. Constituem programas de saúde estratégicos: Controle da Tuberculose; Controle da 

Hanseníase; Endemias focais.  
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5 SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA 

 

O financiamento para o Sistema Único de Saúde é de responsabilidade das três esferas 

de gestão – União, Estados e Municípios. O Fundo de Saúde está previsto na Constituição 

Federal Artigos 34, 35,156,160,167 e 198 e Emenda Constituição nº 29/2000. Fundo Municipal 

de Saúde de São Raimundo Nonato: 

 INSTRUMENTO LEGAL DE CRIAÇÃO DO FMS - Lei n° 432, de 18/01/1991 

 CNPJ DO FMS - 21.341.106/0001-29 

 GESTOR DO FMS – JUSSIVAL DE MACEDO SILVA JÚNIOR 
 

Para acompanhamento da gestão financeira foi criado pelo Ministério da Saúde o 

relatório do Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Saúde – SIOPS que 

demonstra a despesa por categoria (corrente e capital), o investimento dos três níveis de 

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

acordo com a EC29 e os valores arcados anualmente.  

 

 MUNICÍPIOS  ESTADOS     UNIÃO    

 

Desde 2000 

 

Desde 2000 

 De 2000 a 

2015 

 A partir de  

2017 

 A partir de 

    

2015 

  

2018            

            

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

              

 15% 

Transferências 

 12% 

Transferências 

   

Ano 

Base 

RCL 

 

Ano 

Base 

RCL 

 

Base: gasto 

ano 

       

anterior  

legais e 

 

legais e 

 

Valor 

       

   

 2016 13,20%  - - 

  

 constitucionais 

e 

 constitucionais 

e 

 empenhado 

no 

  

   

 2017 13,70%  2017 15,00% 

 Valor gasto 

no  

impostos 

 

impostos 

 ano anterior 

+ 

 

   

 2018 14,10%  - - 

 

ano anterior +  

diretamente 

 

diretamente 

 variação do 

PIB 

 

   

 2019 14,50%  - - 

 

IPCA  

arrecadados 

 

arrecadados 

   

    

2020 15,00% - - 
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A Prefeitura Municipal de São Raimundo Nonato destina no mínimo 15% do seu Fundo 

de Participação Municipal (FPM) para ações e serviços da saúde em nosso Município.  O 

financiamento federal está composto por Blocos de Financiamento antes instituído pela 

Portaria nº 204 do ano de 2007 que foi alterada pela portaria nº 837 do ano de 2009, 

acrescentando o bloco de investimento na Rede de Serviços de Saúde. A sua transferência 

ocorre através de repasse “fundo a fundo”, ou seja, do Fundo Nacional de Saúde para o Fundo 

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

básica, Atenção de média e alta complexidade, Vigilância em saúde, Gestão do SUS e 

Assistência farmacêutica e Investimento na Rede de Serviços de Saúde.  

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

Portaria de Consolidação nº 6/GM/MS de 28/09/2017, que contemplava o conteúdo da portaria 

nº 204/2007 acerca do financiamento e da transferência dos recursos federais para as ações e 

os serviços públicos de saúde. A nova normativa estabeleceu que a transferência dos recursos 

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

a fundo, hoje repassados em cinco blocos, passará a ser realizada em apenas uma conta 

financeira. Além disso, os recursos para investimentos serão transferidos para uma só conta 

corrente específica para os investimentos. Ou seja, a partir de 10 de janeiro de 2018 os 

municípios receberão os recursos federais em somente duas contas financeiras. 

 

Percentual % de aplicação das ações e serviços de saúde 

Ano 2013 Ano 2014 Ano 2015 Ano 2016 

16,90% 15,87% 18,84% 16,67% 

 

 Fontes de financiamento / Recursos Federais. 

 

Atenção Básica 

 PAB Fixo 

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

transferidos mensalmente, de forma regular e automática, do Fundo Nacional de Saúde aos 

Fundos de Saúde do Distrito Federal e dos Municípios. 
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- Incremento Temporário de Custeio do PAB Fixo 

Referem-se a recursos de aplicação das emendas parlamentares para incremento 

temporário do Piso da Atenção Básica, observando o valor máximo, por Município, em até 

100% (cem por cento) do valor total do somatório dos Pisos de Atenção Básica Fixo e Variável 

do Município no exercício anterior, conforme o disposto no artigo 4º da Portaria nº 788, de 15 

de março de 2017.  Os recursos deverão ser aplicados para manutenção de ações da Atenção 

Básica conforme o escopo da Portaria nº 2.488/GM/MS de 21 de outubro de 2011. 

 

 PAB Variável 

O Componente Piso da Atenção Básica Variável - PAB Variável é constituído por recursos 

financeiros destinados ao financiamento de estratégias, realizadas no âmbito da atenção 

básica em saúde. Os recursos do Componente PAB Variável serão transferidos do Fundo 

Nacional de Saúde aos Fundos de Saúde do Distrito Federal e dos Municípios, mediante 

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

Plano de Saúde. 

- Incentivo dos Agentes Comunitários de Saúde; 

 O programa consiste em recursos financeiros destinados a estimular a organização da 

atenção básica em todos os municípios com a implantação de agentes comunitários. As ações 

que são financiadas com os recursos do programa estão centradas e práticas de prevenção de 

doenças e promoção da saúde. 

 - Estratégia Saúde da Família; 

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

todos os municípios, por meio de implantação de equipes de saúde da família, que realizem 

praticas com ênfase nas ações de prevenção de doenças e promoção da saúde.  

- Programa de Saúde Bucal; 

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

municípios, por meio do Programa de Saúde da Família (PSF), onde realiza as seguintes 

atividades: - Atendimento Ambulatorial (prevenção, dentista, cirurgia, urgência exodôntica) e 

Educação em Saúde. 

- Núcleo de Apoio à Saúde da Família (NASF) 
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Segundo o Ministério da Saúde, Os Núcleos de Apoio à Saúde da Família (NASF) foram 

criados pelo Ministério da Saúde em 2008 com o objetivo  

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

de serviços, assim como a resolutividade, a abrangência e o alvo das ações. Configuram-se 

como equipes multiprofissionais que atuam de forma integrada com as equipes de Saúde da 

Família (ESF), as equipes de atenção básica para populações específicas (consultórios na rua, 

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

Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade na Atenção Básica (PMAQ)  
Programa que tem como principal objetivo induzir a ampliação do acesso e a melhoria da 

qualidade da atenção básica, com garantia de um padrão de qualidade comparável nacional, 

regional e localmente de maneira a permitir maior transparência e efetividade das ações 

governamentais direcionadas à Atenção Básica em Saúde. 

 

- Programa Saúde na Escola 

Incentivo financeiro para o desenvolvimento das ações de prevenção, promoção e 

atenção à saúde dos escolares. Sua transferência acontece fundo a fundo na modalidade PAB 

variável, compondo o Bloco de Financiamento da Atenção Básica do Pacto pela Saúde. 

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

das equipes de Saúde de Família (eSF) que atuam no PSE. Desse valor, 70% são pagos a 

partir da assinatura do termo de compromisso. Os 30% restantes são pagos após o 

cumprimento de 70% das metas municipais pactuadas. 

 

Básico da Assistência Farmacêutica; 

A assistência Farmacêutica Básica consiste em recursos financeiros e ações destinadas, 

exclusivamente, à aquisição de medicamentos básicos, contribuindo para a garantia da 

integralidade na prestação da assistência básica à saúde. 

As ações financiadas com esses recursos asseguram o fortalecimento de medicamentos 

básicos à população do país, dentro diversas propostas pela Política Nacional de 

Medicamentos.  

 

Vigilância em Saúde 

 Piso fixo de Vigilância em Saúde – TFVS 
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 O programa refere-se a recursos financeiros repassados de forma regular e automática, 

com transferência mensais, destinadas às ações básicas de investigação epidemiológica e 

ambiental, de diagnóstico de risco, ações de controle, eliminação, erradicação de agentes de 

agravos e danos à saúde individual e coletiva das populações. 

 São incentivos do programa as ações de controle de epidemiologias descentralizadas 

relativas às seguintes doenças: Malaria, Leishmaniose, Esquistossomose, Febre Amarela, 

Dengue, Tracoma, Doença de Chagas, Peste, Filariose e Bócio (FNS BRASIL). 

 

 Incentivos Pontuais para as Ações e Serviços de Vigilância em Saúde 

Recurso financeiro destinado para o desenvolvimento das ações e serviços de Vigilância 

em saúde. 

 

 Incentivo dos Agentes De Endemias 

Recursos financeiros destinados para pagamento de profissionais que desenvolve ações 

e serviços de vigilância em saúde para promoção e prevenção de doenças. 

 
  Piso Fixo da Vigilância Sanitária; 

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

das ações de fiscalização e controle sanitário em produtos, serviços e ambientes sujeitos à 

vigilância sanitária, bem como as atividades educacionais sobre vigilância sanitária.  

 

Limite Financeiro para Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar 

 Teto Municipal da Média e Alta Complexidade 

Recurso para financiar os procedimentos de média e de alta complexidade, conforme o 

atributo de nível de complexidade e forma de financiamento definido para cada procedimento 

da tabela do Sistema de Informações Ambulatoriais (SIA), de acordo com a Portaria MS/SAS nº 

224/2003 e pela tabela do Sistema de Informações Hospitalares (SIH).  

 

 Teto Municipal Rede Brasil sem Miséria 

  Incentivos financeiros do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade a serem 

incorporados ao Teto Financeiro Anual de Média e Alta Complexidade dos Estados e 

Municípios Considerando o Plano Brasil Sem Miséria, que visa ações intersetoriais, tendo 
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como público-alvo a população em extrema pobreza e o Programa  Brasil Sorridente que 

entrou no escopo de ações de saúde do Plano com a produção de próteses dentárias para 

essa população. 

 

Investimento 

 Implantação para as Ações e Serviços de Saúde 

- Requalifica UBS 

 Recurso vinculado a emenda parlamentar, destinado para estruturação e o 

fortalecimento da Atenção Básica, reforma, ampliação e construção de UBS, provendo 

condições adequadas para o trabalho em saúde, promovendo melhoria do acesso e da 

qualidade da atenção básica.  

- Academia da saúde   

Recurso vinculado a emenda parlamentar, destinado para a construção da academia de 

saúde. O programa Academia da Saúde é uma estratégia de promoção da saúde e produção 

do cuidado que funciona com a implantação de espaços públicos conhecidos como polos do 

Programa Academia da Saúde. Esses polos são dotados de infraestrutura, equipamentos e 

profissionais qualificados.  

 

 Aquisição de Equipamentos e Material Permanente 

Recurso vinculado a emenda parlamentar, destinado para aquisição de equipamentos e 

material permanente. 

 

Outras fontes de financiamento / Recursos Estaduais. 

 Co-financiamento 

Incremento financeiro do Tesouro Estadual para ajudar no custeio da atenção básica da 

saúde local, além de assegurar melhorias nas unidades de saúde (sobretudo, na assistência 

farmacêutica) e, especificamente naqueles que dispõem, nas despesas mensais com o Serviço 

de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU). 

 

 Limite Financeiro Hospitalar 
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Recurso financeiro do Tesouro estadual para ajudar no custeio da Unidade Mista de 

Saúde do município. 

 

Discriminação dos repasses do ano de 2016 

Recursos Federais R$ 8.437.335,17 

Bloco A. Básica R$ 5.312.706,96 

Bloco Assistên.Farmacêutica R$ 180.916,19 

Bloco V. Saúde R$ 340.092,02 

Bloco MAC R$ 2.028.800,00 

Bloco Investimento R$ 574.820,00 

 

 

Discriminação das despesas do ano de 2016 

Pessoal e Encargos Sociais R$ 11.032.145,17 

Outras despesas correntes R$ 14.541.271,21 

Despesa de Capital R$ 486.210,50 
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6 GESTÃO DO TRABALHO E DA EDUCAÇÃO EM SAÚDE 

 

Com relação à educação na saúde a Política Nacional de Educação Permanente em 

Saúde (PNEPS) compreende que a transformação nos serviços, no ensino e na condução do 

sistema de saúde não pode ser considerada questão simplesmente técnica. Envolve mudança 

nas relações, nos processos, nos atos de saúde e, principalmente, nas pessoas. É importante 

manter a realização periódica capacitação/qualificação dos profissionais, a fim de aprimorar o 

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

um modelo de educação que proponha aos envolvidos à reflexão sobre suas práticas como 

estratégia para melhora da resolutividade nos serviços e ações da saúde.  

Nesse sentido o apoio institucional tem sido adotado como ferramenta que promove um 

espaço coletivo de articulação entre gestão e cuidado visando inovar o fazer, o planejamento, a 

supervisão e avaliação em saúde, para fomentar e acompanhar processos de mudança nas 

organizações, significar conceitos e tecnologias estimulando a autonomia dos sujeitos. 

A educação permanente e continuada, embora seja muito importante para crescimento 

em conhecimento e resolutividade dos profissionais, no município está em fase de elaboração 

e implementação do Plano de Educação em Saúde, no entanto participam de todas as 

capacitações promovidas pelo governo estadual. 

Além disso, no ano de 2017 o município aderiu a Portaria N° 3.194, DE 28 DE 

NOVEMBRO DE 2017 que dispõe sobre o Programa para o Fortalecimento das Práticas de 

Educação Permanente em Saúde no Sistema Único de Saúde - PRO EPS-SUS que tem como 

objetivo geral estimular, acompanhar e fortalecer a qualificação profissional dos trabalhadores 

da área da saúde para a transformação das práticas de saúde em direção ao atendimento dos 

princípios fundamentais do SUS, a partir da realidade local e da análise coletiva dos processos 

de trabalho. 

No mais, está sendo estimulado a qualificação dos servidores em cursos técnico, 

especializações, e outros no intuito de que estes profissionais possam, aperfeiçoar sua 

contribuição na formação de políticas de saúde para o município, buscando a melhor evidência 

disponível sobre os problemas e as soluções viáveis, e também identificando possibilidades de 

benefícios, riscos e custos e ainda apoiando o monitoramento e avaliação de resultados das 

opções. 
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Em relação a Gestão do Trabalho, a Secretaria Municipal de Saúde é responsável pelo 

controle e avaliação de todos os profissionais concursados e contratados, a estrutura de gestão 

do trabalho vem sendo implementada de forma continua onde a maioria dos servidores são 

concursados. O município possui Plano de Cargos Carreira e Salários, e está em processo 

implementação no município.  
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7 PARTICIPAÇÃO E CONTROLE SOCIAL  

 

 O Conselho Municipal de Saúde foi instituído pela lei municipal Nº Lei n° 431, de 

18/01/1991 que reúnem-se mensalmente na Sala do Conselho que fica no prédio da Secretaria 

Municipal de Saúde em reuniões ordinárias tendo como responsabilidade discutir as questões 

de saúde no município, avaliar os gastos em saúde e a qualidade da assistência prestada.  

Nessas reuniões Ordinárias, a Secretaria de Saúde apresenta as prestações de contas 

do Fundo Municipal de Saúde mensalmente, onde são avaliado e fiscalizado os gastos 

realizados pelos Conselheiros. 

Além disso, em 2017 foi realizado Audiências Públicas na Câmara Municipal com 

objetivo da prestações de contas do Fundo Municipal de Saúde bem como dados quantitativos 

de serviços realizados e ofertados à população referente a cada quadrimestre do ano de 2017. 

A divulgação das audiências é feita nas reuniões do Conselho, pelos meios de comunicação e 

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

legislativo, conselheiros municipais de saúde, servidores municipais responsáveis pelas 

diferentes áreas da Secretaria de Saúde e lideranças comunitárias. As audiências na Câmara 

Municipal são realizadas em horário comercial conforme normas de uso da Câmara, porém 

esse fato tem colaborado para dificultar a participação da comunidade. 

O serviço de Ouvidoria Municipal  constitui-se num espaço democrático onde o cidadão 

pode solicitar informações sobre as ações e serviços de saúde ou registrar sua sugestão, 

elogio, solicitação, reclamação ou denúncia. Cabe a Ouvidoria gerenciar o recebimento e 

registro das demandas, relativas aos serviços prestados pela Secretária Municipal de Saúde, 

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

necessidade apresentada pelo cidadão, a Ouvidoria orienta, encaminha, acompanha a 

demanda e responde ao cidadão sobre as providências adotadas. A Ouvidoria trabalha na 

organização das manifestações e dos dados em relatórios gerenciais contribuindo para a 

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

apurar as necessidades e a satisfação do usuário do Sistema Único de Saúde. 
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COMPOSIÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO NONATO: 
 

 

1 - REPRESENTANTES DO GOVERNO / PRESTADORES DE SERVIÇOS 
CONVENIADOS COM O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS): 

 

Representantes do Governo Municipal 

 
Titulares Suplentes 

Jussival de Macêdo da Silva Júnior Valéria Negreiros Nunes 
Nilvania da Silva Nascimento Maria Quitéria Braga dos Santos 
Marlene Ribeiro da Silva Elizabete Pereira Galvão 

 

Representantes do Governo Estadual 
 

Titular Suplente 
Elza Maria de Santana G. Silva Anita Marques dos Santos 

 
 

2 - REPRESENTANTES DOS TRABALHADORES DE SAÚDE 
 

Titulares Suplentes 
Rodrigo Oliveira Ribeiro Silas Paz dos Santos Nunes 
Nihara Helena Alves de Araújo Passos Carla Ohana Braga Pinheiro 
Ediel Pereira Farias Cleide de Sousa Mota 
Washington Alex Ribeiro Rocha Fabiana Pereira dos Santos Sousa 

 

3- REPRESENTANTES DOS USUÁRIOS 
 

Representantes do Sindicato dos Trabalhadores Rurais 
 

Titular Suplente 
Jurandir Cavalcante de Araújo Jose Ribeiro dos Santos 

 

 

Representantes do Sindicato dos Agentes Comunitários de Saúde / Agente de 
Endemias 

 
Titular Suplente 

Avenaldo Ferreira de Santana Luzimar de Sousa Lopes Soares 
 

Representantes do Sindicato dos Taxistas 
 

Titular Suplente 
Valdiano Alves Campos Leomar Santos Landim 
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Representantes da Igreja Evangélica 
Titular Suplente 

Oseias de Paulo Camelo Sousa Verlândia Oliveira Macêdo 
 
 

Representantes da Igreja Católica 
Titular Suplente 

Eliane Ferreira Lima Oliveira Maria José Ribeiro Soares Albuquerque 
 

Representantes dos Prestadores de Serviços 

Titular Suplente 
Waldir Ribeiro Dias Junior Jose Bento Paes Landim Neto 

 
 

Representantes da Associação da Onça 
Titular Suplente 

Rosilene Maria da Costa Silva Antônio Amaro dos Santos 
 

Representantes da Associação do Mucambo 
 

Titular Suplente 
Antônio Jose da Costa Joao da Costa Rodrigues 
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8 ARTICULAÇÕES INTERFEDERATIVAS 

 

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

competências e responsabilidades de cada esfera de governo, sendo estas pactuações 

realizadas nas comissões intergestores bipartite regional, estadual ou na comissão 

intergestores tripartite. O município ainda não assinou o COAP, que é o CONTRATO DE AÇÃO 

PÚBLICA e tem suas bases no Decreto Federal n. 7.508, de 28 de junho de 2011 e na 

Deliberação CIT 02/2011. 
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9 DESCRIÇÃO DO DESEMPENHO DOS INDICADORES DO SISPACTO NO MUNICÍPIO 

 

A Resolução nº 08, de 24/11/16 da Comissão Intergestores Tripartite – CIT dispôs sobre 

o processo de pactuação interfederativa de indicadores para o período 2017-2021, a partir das 

prioridades nacionais em saúde, definindo fluxos para o processo. 

 A pactuação de indicadores reforça as responsabilidades do gestor, em função das 

necessidades de saúde da população e fortalece a integração dos instrumentos de 

planejamento do Sistema Único de Saúde, devendo as metas ser definidas a cada ano.   

Abaixo segue a descrição da série histórica dos indicadores o qual revela informações 

sobre estado de saúde da população e o sistema municipal de saúde. 

  

               

INDICADOR 

 
RESULTADOS  
INDICADORES 

 
METAS PACTUADAS 

 
2014 

 
2015 

 
2016 

 
2017 

 
2014 

 
2015 

 
2016 

 
2017 

1.  Mortalidade prematura: 
a)Para município e 
região com menos de 
100 habitantes: Número 
de óbitos prematuros (de 
30 a 69 anos) pelo 
conjunto das quatro 
principais doenças 
crônicas não 
transmissíveis (doenças 
do aparelho circulatório, 
câncer, diabetes e 
doenças respiratórias 
crônicas. b)Para 
município e região com 
100 mil ou mais 
habitantes, estados e 
Distrito Federal: Taxa de 
mortalidade prematura 
(de 30 a 69 anos) pelo 
conjunto das quatro 
principais doenças 
crônicas não 
transmissíveis (doenças 
do aparelho circulatório, 
câncer, diabetes e 
doenças respiratórias 
crônicas).  

0 0 31 42 30 26 25 30 

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

55,56% 0 9 57,10% 100% 100% 100% 100% 
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3.  Proporção de registro de 
óbitos com causa básica 
definida de residentes.  

95,35% 0 95,8 96% 100% 95% 95% 95% 

4.  Proporção de vacinas 
selecionadas do 
Calendário Nacional de 
Vacinação para crianças 
menores de dois anos de 
idade - Pentavalente (3ª 
dose), Pneumocócica 
10-valente (2ª dose), 
Poliomielite (3ª dose) e 
Tríplice viral (1ª dose) - 
com cobertura vacinal 
preconizada.  

11,11% 0 11,11% 0 90% 80% 80% 95% 

5.  Proporção de casos de 
doenças de notificação 
compulsória imediata 
(dnci) encerradas em até 
60 dias após notificação.  

50,00% 0 0 0 100% 90%  100% 

6.  Proporção de cura dos 
casos novos de 
hanseníase 
diagnosticados nos anos 
das coortes.  

100% 0 100% 80% 100% 100% 100% 100% 

7.  Nº de casos autóctones 
de malária.  

0 0 0 0 0 0 0 0 

8.  Nº de casos novos de 
sífilis congênita em 
menores de um ano de 
idade.  

0 0 0 2 0 0 0 0 

9.  Nº  de casos novos de 
AIDS em menores de 5 
anos.  

0 0 0 1 0 0 0 0 

10.  Proporção de análises 
realizadas em amostras 
de água para consumo 
humano quanto aos 
parâmetros coliformes 
totais, cloro residual livre 
e turbidez.  

36,53% 0  122,88% 100% 100% 100% 100% 

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

0,01 0,01 0,01 0 0,75 0,75 0,75 0,72 

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

0,47 1,44 0,45 0,25 0,20 0,40 0,40 0,52 

13.  PROPORÇÃO DE 
PARTO NORMAL. (>)  

0 26,98% 25,5% 28,60% 55% 55% 
 

55% 70% 

14.  Proporção de gravidez 
na adolescência entre as 

  24,3% 6,80%  2,00%  21,30 
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faixas etárias de 10 a 19 
anos 

15.  Taxa de Mortalidade 
Infantil.  

0 0 8 11 6 4 4 6 

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

0 0 1 0 100% 100% 100% 0 

17.  Cobertura populacional 
estimada pelas equipes 
de atenção básica.  

100% 100% 100% 100% 100% 100%  100% 

18.  Cobertura de 
acompanhamento das 
condicionalidades de 
Saúde do Programa 
Bolsa Família (PBF).   

49,87% 70,49 
% 

68,26% 72,14% 80% 80% 80% 85% 

19.  Cobertura populacional 
estimada de saúde bucal 
na atenção básica.  

100% 100% 100% 100% 100% 100%  100% 

20.  Percentual de municípios 
que realizam no mínimo 
seis grupos de ações de 
Vigilância Sanitária 
consideradas 
necessárias a todos os 
municípios.  

71,43% 71,43% 71,40% 71,40% 100% 90% 70% 100% 

21.  Ações de matriciamento 
sistemático realizadas 
por CAPS com equipes 
de Atenção Básica                                                                                                                                                                       
FONTE:Código do 
procedimento: 
03.01.08.030-5 
Matriciamento de 
Equipes da Atenção 
Básica registrado no 
BPAC do Sistema de 
Informação Ambulatorial 
- S.I.A-SUS 

2,98% 2,96% 100% 100% 100% 2,97% 2,97% 100% 

22.  Número de ciclos que 
atingiram mínimo de 
80% de cobertura de 
imóveis visitados para 
controle vetorial da 
dengue.  

0 0 6 3 100 89382 89382 6 

23.  Proporção de 
preenchimento do 
campo “ocupação” nas 
notificações de agravos 
relacionados ao trabalho.  

6 0 100% 100% 1 5 
 

5 95% 
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10 DIRETRIZES, OBJETIVOS, METAS, INDICADORES, PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA E 

COMPATIBILIZAÇÃO DAS PROPOSTAS DA PLENÁRIA DE SAÚDE 

 

Com o objetivo de instituir metas mensuráveis e factíveis para o quadriênio 2018-2021 o  

processo de formulação do Plano Municipal teve seus fundamentos através da participação de 

todos os profissionais da área da saúde, conselho municipal de saúde e demais conselhos 

municipais e entidades de classe, bem como, foram convidadas a população de uma forma 

geral, para discutir a situação de saúde do município e elaborar objetivos, metas e propostas 

para a resolução de problemas e aprimorar o serviço com ampla participação de atores sociais 

de forma transparente e democrática. 

Tal processo está pautado na Lei Complementar nº 141, Seção I: Da Transparência e 

Visibilidade da Gestão da Saúde, Art. 31, parágrafo único, cujo versa que ambas serão 

asseguradas mediante incentivo à participação popular e realização de audiências públicas, 

durante o processo de elaboração e discussão do Plano de Saúde. 

Sendo assim, o processo de elaboração do plano compreende três momentos 

Problematização; Plenária de Saúde; e Priorização das propostas da 1ª Plenária Municipal de 

Saúde de São Raimundo Nonato – PI que teve como Tema Principal: Tema: “DESAFIOS E 

PERSPECTIVAS DO SUS EM TEMPO DE CRISE” realizada em 08 de Dezembro de 2017 

para o PMS 2018-2021. 
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Diretriz 1- Garantia de acesso da população a serviços de qualidade, com equidade 

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

aprimoramento das políticas de atenção básica, de atenção especializada e 

hospitalar organizadas em rede 
 

Objetivo 1. Ampliar e qualificar o acesso a atenção básica com ênfase na humanização, 

equidade e no atendimento das necessidades de saúde da população. 

 

 

META 

 

INDICADOR 

PERÍODO 

2018 2019 2020 2021 

Aumentar o número 
de equipes de saúde 
da família de 14 para 
17. 

Número estimada de 

equipes de atenção 

básica 

14 15 16 17 

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

Percentual de 

acompanhamento das 

condicionalidades de 

saúde nos inscritos de 

no Programa Bolsa 

Família/ano. 

85% 85% 85% 85% 

Aumentar o número 

de  equipes de 

saúde da bucal de 

14  para 17 

Número estimada pelas 

equipes de saúde bucal 

14 15 16 17 

Promover a adesão 

de 27 escolas ao 

Programa Saúde 

na Escola 

Número de escolas que 

aderiram ao programa 

de saúde na escola 

27 27 27 27 

Implantar 

acolhimento com 

Classificação de 

Risco em 100 % 

das UBS 

Número de UBS com 

acolhimento implantado 

14 14 14 14 

Implantar 01 

equipes de NASF 

Número de equipe de 

NASF implantado 

 - 01 - - 

Construir 03 

academia de saúde 

Número de academia de 

saúde construída 

01 01 01 - 

Aumentar a 

implantação de 

testes rápidos para 

HIV, sífilis e 

Hepatite B e C em 

100% UBS; 

Proporção de UBS com 

oferta de teste rápido 

para HIV, sífilis e 

hepatite B e C. 

100% 100% 100% 100% 

Implantar/ampliar o 

PEC do e SUS AB 

em (nº 14) UBS 

Número de UBS com o 

PEC implantado 

14 14 14 14 
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Reformar e/ou 

ampliar (nº2) UBS 

Número de UBS 

reformados /ano 

02 - - - 

Construir (nº 5) 

UBS 

Número de UBS 

reformados/ano 

05 - - - 

Promover a 

integração dos 

diferentes pontos 

de atenção à saúde 

para realização de 

referência e contra-

referência e 

transferência do 

cuidado,  através 

da implantação de 

fluxo de 

comunicação entre 

a atenção primária 

e especializada em 

100% das UBS 

% das UBS com fluxo 

de comunicação de 

referência e contra-

referência implantado. 

100% 100% 100% 100% 

Manter 100% 

equipes de 

Estratégia da 

Saúde da Família – 

ESF, Estratégia de 

Saúde Bucal – 

ESB, Núcleo de 

apoio à Saúde da 

Família – NASF 

Equipes de ESF, NASF, 

ESB das APS mantidas. 

100% 100% 100% 100% 

Manter a cobertura 

de atenção básica 

à saúde das 

pessoas privadas 

de liberdade no 

sistema prisional 

100% 

Cobertura da atenção 

básica à saúde das 

pessoas privadas de 

liberdade no sistema 

prisional. 

100% 100% 100% 100% 

Realizar a 

aquisição de 04 

veículos para a 

atenção 

básica/melhor em 

casa/NASF 

Número de veículos 

adquiridos 

01 01 01 01 

Ampliar em 100% o 

número de UBS 

com o Programa de 

controle do 

Tabagismo 

Número de UBS com o 

Programa de controle 

do Tabagismo/ano 

14 14 14 14 

Ampliar o acesso 

do parceiro ao pré-

natal 

Proporção de Equipes 

de Saúde da Família 

realizando pré-natal do 

25% 25% 25% 25% 
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parceiro. 

Realizar a 

aquisição de 

Ambulância   

Número de ambulância 

adquiridas  

01 01 01 01 

Realizar a 

aquisição de 

cadeiras de rotas, 

equipamentos/ 

insumos 

necessários para 

funcionamento das 

UBS  

Proporção equipes 

estruturadas com 

equipamentos / insumos 

adquiridas  

70% 80% 90% 100% 

Contratar 

especialidades ou 

profissionais para 

suprir a 

necessidades de 

algumas 

referências ou 

áreas descobertas 

Número de 

especialidades 

contratada para suprir a 

necessidades de 

algumas patologias  

01 01 01 01 

Manter a Equipe de 

Saúde Prisional 

funcionando 

Número de Equipe de 

Saúde Prisional 

funcionando 

01 01 01 01 

 

Objetivo 2. Ampliar e qualificar o acesso a atenção ambulatorial especializada, serviço de 

apoio diagnostico com ênfase na humanização, equidade e no atendimento das 

necessidades de saúde da população 

 

META INDICADOR PERÍODO 

2018 2019 2020 2021 

Manter um centro de 

especialidade 

Odontológica em saúde 

Número de centro de 

especialidade 

Odontológica 

implantado e mantido 

01 01 01 01 

Construir um centro 

especialidades 

odontológicas 

Número de centro de 

especialidades 

odontológica 

construído 

01 - - - 

Adquirir 01 (um) transporte 
tipo Van para facilitar o 
deslocamento de usuários 
com mobilidade reduzida aos 
serviços de saúde; 

Número transporte tipo 

Van adquiridos  

- 01 - - 

Adquirir uma unidade móvel 
odontológica objetivando a 
descentralização dos 
serviços; 

Número unidade móvel 

odontológica 

adquiridos 

- 01 - - 

Implantar e manter um 

laboratório de prótese 

Número de laboratório 

de prótese dentaria 

01 01 01 01 
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dentária implantado e mantido 

Manter um laboratório 

clinico municipal 

Número de laboratório 

municipal implantado e 

mantido 

01 01 01 01 

Promover a integração dos 

diferentes pontos de 

atenção à saúde para 

realização de referência e 

contra-referência do 

cuidado, através de 

implantação de fluxo de 

comunicação entre a 

atenção primária e 

especializada.  

Percentual de serviços 

da rede de atenção 

com fluxo de 

comunicação de 

referência e contra-

referência implantado/ 

ano 

100% 100% 100% 100% 

Padronizar fardamentos e 

aquisição de EPI para 

profissionais da Saúde 

Proporção de 

fardamentos adquiridos 

e EPI 

100% 100% 100% 100% 

 

 

 

 

Objetivo 3. Ampliar e qualificar o acesso aos serviços de urgência e emergência pré-

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

das necessidades de saúde da população 

 
META INDICADOR PERÍODO 

2018 2019 2020 2021 

Manter a unidade de 
suporte básico e 
avançado do SAMU e 
Motolância 

Número de unidade de 
suporte básico do SAMU e 
Motolância mantida 

04 04 04 04 

Manter a central de 
regulação  

Central de regulação de 
mantidas 

01 01 01 01 

Solicitar a habilitação 
da motolância 

Solicitação de adesão 
envidada ao MS 

01 - - - 

Providenciar reforma 
do Prédio do SAMU 

Número de Prédio reformados  01 - - - 
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Objetivo 4. Ampliar e qualificar o acesso aos serviços de saúde, em tempo adequado, 

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

aprimorando a política de atenção a saúde mental 

 

META INDICADOR PERÍODO 

2018 2019 2020 2021 

Manter um CAPS II Número de CAPS II 
implantado e mantido 

01 01 01 01 

Qualificar o CAPs II em 
CAPs III 

Número de CAPS III 
implantado e mantido 

- 01 - - 

Implantar e manter  01 
Unidades de Acolhimento 
Infanfo- Juvenil – UAI 

Número de unidades de 
acolhimento infanto juvenil 
implantado e mantido 

01 01 01 01 

Implantar e implementar o 
apoio matricial em Saúde 
Mental em 100% unidades 
de Atenção Básica 
Sanitários 

Proporção de UBS com 
apoio matricial em saúde 
mental implantadas 

100% 100% 100% 100% 

Implantar 01 Equipe de EAP: 
Serviço de Avaliação e 
Acompanhamento de 
Medidas Terapêuticas 
Aplicáveis à Pessoa com 
Transtorno Mental em 
Conflito com a Lei  

Número de EAP 
implantadas. 

01 01 01 01 

 

 

 

 

 

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

às pessoas nos vários ciclos de vida (criança, adolescente, jovem, adulto e idoso), 

Objetivo 5. Aprimorar a rede de atenção à saúde para promover o cuidado integral 

materno infantil  

 
META INDICADOR PERÍODO 

2018 2019 2020 2021 

Alcançar 95% de cobertura 
vacinal 

Proporção de vacinas 
selecionadas do 
Calendário Nacional de 
Vacinação para crianças 
menores de dois anos de 
idade - Pentavalente (3ª 
dose), Pneumocócica 
10-valente (2ª dose), 
Poliomielite (3ª dose) e 
Tríplice viral (1ª dose) - 
com cobertura vacinal 

95% 95% 95% 95% 
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preconizada 

Reduzir o número de 
casos novos de sífilis 
congênita em menores de 
um ano de idade 

Número de casos novos 
de sífilis congênita em 
menores de um ano de 
idade inferior ao ano 
anterior 

0 0 0 0 

Realizar pelo menos dois 
testes de sífilis em 
gestante 

Número de testes de 
sífilis por gestante 

2 2 2 2 

Reduzir a taxa de 
mortalidade infantil  

-Município até 
100.000hab: número 
absoluto de óbitos de 
crianças nas primeiras 
24 horas, Neonatal 
precoce (0 a 6 dias), 
Neonatal Tardio (7 a 27 
dias), Pós-neonatal (28 a 
364 dias), menor de 1 
ano; 
-Município acima de 
100.000hab: número de 
óbitos de residentes com 
menos de 1 ano de 
idade / número de 
nascidos vivos de mães 
residentes X 1.000 

30 20 10 0 

 Reduzir a mortalidade 
materna 

Número de óbito 
materno inferior ao 
anterior 

0 0 0 0 

Aumentar o percentual de 
gestantes com início da 
assistência pré-natal no 
primeiro trimestre  

Proporção de gestantes 
com início do pré-natal 
no primeiro trimestre  

100% 100% 100% 100% 

Aumentar a proporção de 
nascidos vivos de mães 
com no mínimo sete 
consultas de pré-natal 

Proporção de nascidos 
vivos de mães com sete 
consultas de pré-natal 

100% 100% 100% 100% 

Aumentar a proporção de 
VD para puérperas e 
BEBÊ na primeira semana 
após parto 

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

100% 100% 100% 100% 

Diminuir a proporção de 
gravidez na adolescência 
(10 a 19 anos) de 43 para -
10 

Número de mulheres 
gravidas na faixa etária 
de 10 a 19 anos 

20 15 10 10 

Ampliar a razão de 
mulheres na faixa etária de 
25 a 64 anos com um 
exame com um exame 
citopatológico a cada três 
anos   

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

0,72 0,72 0,72 0,72 

Ampliar de a razão de 
mulheres na faixa etária de 
50 a 69 anos 

Razão de exames de 
mamografia de 
rastreamento realizados 

0,52 0,52 0,52 0,52 
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em mulheres de 50 a 69 
anos e a população da 
mesma faixa etária 

 

 

 

Objetivo 6. Aprimorar a rede de atenção à saúde para promover o cuidado integral ao 

adulto e ao idoso 
META INDICADOR PERÍODO 

2018 2019 2020 2021 

Ampliar o percentual de 
cobertura de acompanhamento 
de hipertensos na atenção 
básica, de 60 % para 100% 

Porcentagem de 
hipertensos 
acompanhados na 
atenção básica 

100% 100% 100% 100% 

Reorganizar a atenção aos 
portadores de Hipertensão 
arterial sistêmica de acordo 
com os estratos de risco 

Proporção de 
portadores de 
Hipertensão arterial 
sistêmica cadastrados 
conforme risco 

100% 100% 100% 100% 

Ampliar para 100 % a 
proporção de exame anti HIV 
realizados entre os casos 
novos de tuberculose 

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

100% 100% 100% 100% 

Alcançar 100% de cura de 
casos novos de Tiuberculose 
com confirmação laboratorial 

Proporção de cura dos 
casos novos de 
Tuberculose com 
confirmação laboratorial 

100% 100% 100% 100% 

Reduzir em 100% número de 
casos de AIDS em menores de 
5 anos 

Número de casos novos 
de AIDS em menores de 
5 anos 

0 0 0 0 

Ampliar o registro de óbitos 
com causa básica definida em 
relação ao ano anterior 

Proporção de óbito com 
causa básica definida 

100 100 100 100 

Alcançar 100%  de cura de 
casos novos de hanseníase 
diagnosticados até  a 
conclusão do tratamento. 

Proporção de cura de 
Hanseníase entre os 
casos novos 
diagnosticados nos anos 
das coortes 

100% 100% 100% 100% 

Realizar 100% de exame de 
contato nos casos novos de 
hanseníase 

Proporção de contatos 
examinados de casos 
novos de hanseníase 
diagnosticados nos anos 
da coorte 

100% 100% 100% 100% 

Reduzir a letalidade das 
arborivores em relação ao ano 
anterior 

Número absoluto de 
óbitos por doenças 
relacionadas às 
arboviroses: dengue, 
chikungunya, zika e 
febre amarela 

0 0 0 0 
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Diretriz 3. Redução e prevenção de riscos e agravos à saúde da população por meio das 

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

Objetivo 7 - Organizar as ações de controle do Aedes aegypti para reduzir o risco de 

epidemia pelos agravos transmitidos pelo mosquito 

 
META INDICADOR PERÍODO 

2018 2019 2020 2021 

Realizar seis ciclos de 

visitas a 100% dos 

imóveis da cidade e 

povoados 

Proporção de 

imóveis 

inspecionados para 

o controle da 

infestação vetorial 

pelo mosquito 

Aedes 

100% 100% 100% 100% 

Manter a infestação 

vetorial do mosquito 

Aedes inferior a 1% 

por meio de pesquisa 

de índices amostrais 

rápidos (LIRAa-LIA). 

Proporção de 

imóveis infestados 

em relação aos 

pesquisados 

inferior a 1% inferior 

a 1% 

inferior 

a 1% 

inferior 

a 1% 

 

 

 

Objetivo 8. Aprimorar e manter as ações de vigilância em saúde para assegurar a 
promoção e proteção à saúde da população. 
 
 

META INDICADOR PERÍODO 

2018 2019 2020 2021 

Qualificar e manter as ações 
de vigilância sanitária 

Número de ações de 
vigilância sanitária 
mantidas 

06 06 06 06 

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

Percentual de inspeções 
realizadas 

100% 100% 100% 100% 

Realizar a campanha anual 
de vacinação em 100% da 
população canina e felina 

Proporção de cães e 
gatos vacinados 
anualmente em relação 
à população total desses 
animais 

100% 100% 100% 100% 
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Monitorar a circulação do 
vírus da raiva animal por 
meio do envio de amostras 
biológicas de animais com 
suspeita neurológica, 
estimada em 0,2% da 
população canina. 

Proporção de animais 
com suspeita 
neurológica com amostra 
encaminhada para 
análise laboratorial. 

0,2 0,2 0,2 0,2 

Melhorar a qualidade da água 
para o consumo humano em 
100% das amostras de 
águas, conforme a Diretriz 
Nacional do Programa de 
Vigilância da Água de 

Consumo Humano – 

VIGIAGUA 

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

100% 100% 100% 100% 

Implantar a vigilância do óbito 
por meio da notificação e 
investigação oportuna em 
100% dos casos, com foco 
nos óbitos materno, Mulher 
em idade fértil, fetal e infantil. 

Proporção de óbitos 
notificados e 
investigados em tempo 
oportuno 

100% 100% 100% 100% 

Investigar 100%  os agravos 
notificados referentes à 
saúde do trabalhador 

Percentual de agravos 
notificados e 
investigados 

100% 100% 100% 100% 

Notificar  e investigar 100% 
das doenças e agravos 
constantes na lista nacional 
de notificação compulsória 

Proporção de doenças e 
agravos de  notificação 
compulsória   notificados 
e investigados 

100% 100% 100% 100% 

Encerrar no mínimo 80% das 
doenças e agravos de 
notificação compulsórias 
imediatas  no Sinan em até 
60 dias a partir da data de 
notificação 

Proporção de 
encerramento de 
doenças e agravos de 
notificação compulsória 
imediata em relação às 
notificadas 

80% 80% 80% 80% 

Manter um veículos para 
ações de Vigilância em 
Saúde  

Número de veículos 
mantidos  

01 01 01 01 
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Diretriz 4: Qualificar, valorizar os trabalhadores da Saúde e democratizar as relações 

de trabalho; 

Objetivo 9 Investir em qualificação e na educação permanente dos trabalhadores do SUS 

no município; 

 
META INDICADOR PERÍODO 

2018 2019 2020 2021 

Desenvolver atividades de EP 
para 100% das equipes de 
saúde da família 

Proporção de equipes 
de saúde da família com 
atividades de EP 
desenvolvidas 

100% 100% 100% 100% 

Instituir a avaliação de 
desempenho em 100% das 
equipes de Saúde da Família 

Proporção de equipes 
de Saúde da Família 
com avaliação de 
desempenho instituída 

100% 100% 100% 100% 

Implementar Política Municipal 
de Educação Permanente 

Política Municipal de 
Educação Permanente 

01 01 01 01 

Manter o plano de cargos e 
carreiras e salários dos 
servidores da saúde 

Plano de cargos e 
carreiras e salários 

01 01 01 01 

Realizar 01 concursos público 
para diversas categorias 
profissionais da SMS, para 
reposição dos déficits 

Número de concursos 
públicos realizados 

- 01 - - 

Implantar ponto eletrônico nos 
equipamentos da SMS 

SMS com ponto 
eletrônico implantado 

01 - - - 

Capacitar 100% das equipes 
das UBS para atender as 
pequenas urgências 

Percentual de UBS com 
equipes capacitadas m 
pequenas urgências 

100% 100% 100% 100% 

Capacitar 100% das equipes 
das UBS em acolhimento com 
classificação de risco 

Porcentagem das 
equipes das UBS 
capacitadas em 
acolhimento com 
classificação de riscos 

100% 100% 100% 100% 
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Diretriz 5. Garantia de acesso a população a assistência farmacêutica 
 

Objetivo 10 Ampliar o acesso da população a medicamentos, promover o uso racional e 

qualificar a assistência farmacêutica no âmbito do SUS 

 
META INDICADOR PERÍODO 

2018 2019 2020 2021 

Informatizar a 
dispensação de 
medicamentos nas 
unidades 

Número de UBS com 
dispensação 
informatizada 

14 15 16 17 

Garantir a 
regularidade do 
fornecimento dos 
100% dos 
medicamentos da 
REMUME 
componente básico 

Proporção dos 
medicamentos da 
REMUME componente 
básico com fornecimento 
regular 

80% 80% 80% 80 

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

Qualifar –SUS 
implantado no município  

100% 100% 100% 100% 

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

Hórus implantado 100% 100% 100% 100% 

 

Diretriz 6. Ampliação da Regulação dos Serviços Próprios e Contratualidades 

Objetivo 11. Potencializar o papel da Regulação na coordenação do cuidado em saúde.  

 
META INDICADOR PERÍODO 

2018 2019 2020 2021 

Elaborar  e  implantar  
os  Protocolos  de 
encaminhamento    
para    a atenção 
especializada  no  
Sistema  Único  de 
Saúde – SUS 

Número de protocolos 
elaborados  e 
implantados 

01 - - - 

Ampliar  para  100%  
os  procedimentos 
ambulatoriais 
(consultas 
especializadas ) 
Regulados 

Porcentagem de 
consulta 
especializada 
Reguladas/ano 

100%   100%   100%   100%   
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Ampliar o 
atendimento/consulta 
de fisioterapia 
adquirindo mais 
equipamentos 

Porcentagem de 
consulta de 
fisioterapia 

100% 100% 100% 100% 

 

 

 

Diretriz 7– Fortalecimento das instâncias de controle social e garantindo o caráter 

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

usuário, com garantia de transparência e participação cidadão. 
 

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

cidadão. 
META INDICADOR PERÍODO 

2018 2019 2020 2021 

Manter a estrutura de 

funcionamento do 
Conselho Municipal  de  
Saúde  (CMS), através de 
apoio à reestruturação de sua  

   secretaria executiva 
 

Estrutura do 

conselho mantida 
01 01 01 01 

Apoiar a 

realização de 

Conferências 

(Locais, 

Estatuais e 

Municipal). 

 

Número de 

conferências 

realizadas 

- - - 01 

Realizar a 

divulgação de 

cronogramas e 

pautas de 

reuniões do 

CMS 

Número de Pautas 

e Cronogramas 

divulgadas 

12 12 12 12 
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DIRETRIZ 8 – Qualificação da Gestão e Financiamento adequado e sustentável que 

atenda às necessidades da Rede de Atenção à Saúde 
 

Objetivo 13 – Cumprir os dispositivos legais de aplicação dos recursos financeiros em 

Ações e Serviços Públicos de Saúde. 
 

META INDICADOR PERÍODO 

2018 2019 2020 2021 

Manter  o   percentual   de   

recursos 
aplicados na APS de 15% 
 

Percentual de recursos 

aplicados na APS 

 

 

 
 

15% 15% 15% 15% 

 

Aplicar  100%  dos  

recursos  financeiros 
oriundos  de  emendas  
parlamentares, 
dentro do prazo legal. 

 

Percentual de   recursos   

financeiros 
oriundos  de emendas  
parlamentares, aplicados 
dentro do prazo legal. 

100% 100% 100% 100% 

 
 

 

Diretriz 9. Qualificação dos padrões de interoperabilidade e informação em saúde 

Objetivos 14. Implementar padrões de interoperabilidade e de informação em saúde no 

âmbito do SUS; 
META INDICADOR PERÍODO 

2018 2019 2020 2021 

Alimentar de forma 

qualificada e regular 

100% dos dados nos 

sistemas de informação 

oficial:  Cadastro 

Nacional de  

Estabelecimentos  de  

Saúde  (SCNES), 
Sistema De informação 
Ambulatorial (SIA/SUS), 
Sistema de Informação 

Hospitalar 
(SIH/SUS), 

Proporção de sistemas 
oficiais alimentados com 
regularidade durante o 

ano 

100% 100% 100% 100% 
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Comunicação  de  
Internação 

Hospitalar (CIH), Serviço 
de Atendimento 

Médico de Urgência 
(SAMU), Sistema de 
Vigilância Alimentar e 
Nutricional (SISVAN) 

Sistema de Sistema de 
Informação em Saúde 
para a Atenção Básica 
(SISAB) ,SARGSUS / 
SIOPS ,Sistema de 

Informação de Agravos 
de Notificação (SINAN); 
Sistema de Informação 
de  Mortalidade  (SIM); 
Sistema  de Informação 

de Nascidos Vivos ( 
SINASC), SI-PNI, E-Sus. 
LIRAa-LIA, SISRAIVA, 

SIOCCHAGAS, 
SISAGUA, SIVEP-

_DDA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ESTADO DO PIAUÍ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO NONATO 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

  

 

     End.: Rua Dr. Barroso nº 249, Aldeia – CEP: 64770-000 – São Raimundo Nonato – PI                                                             
Fone/Fax: (89) 3582-1806 - E-mail: saudesaoraimundo@hotmail.com 

 
 

 

Inclusão de Diretriz, Objetivo, Metas e Indicadores por conta do Novo 

Financiamento da Atenção Básica 

 

 

Diretriz extra 1 – Adequar a gestão e equipes de saúde às normativas do novo 

financiamento da atenção básica. 
 

Objetivo extra 1. Proceder ao cadastramento das pessoas adscritas em cada equipe de 

saúde da família e proceder os cuidados preconizados. 

 
 

 

META 

 

INDICADOR 

PERÍODO 

2020 2021 

 

Cadastrar 100% das pessoas previstas nas 
estimativas de cada unidade federada 
constante no PREVINE BRASIL 

Proporção de pessoas cadastradas em 

relação às pessoas estimadas 

 

100% 

 

100% 

 

Captar gestante até 20ª semana de 
gestação 

Proporção de gestante com no mínimo 6 

consultas de pré-natal e captada até a 20ª 

semana em relação às gestantes 

cadastradas 

 
 

60% 

 
 

70% 

Realizar exames de sífilis e HIV em 
gestantes 

Proporção de gestantes com realização de 

exames de sífilis e HIV 

 
60% 

 
70% 

Realizar atendimento odontológico em 
gestante 

Proporção de gestante com atendimento 

odontológico realizado 

 
60% 

 
60% 

Realizar exame citopatológico em mulheres 
na faixa etária de 25 a 64 anos 

Proporção de mulheres na faixa etária 25 a 

64 anos com exame citopatológico 

realizado 

 
40% 

 
40% 

Vacinar crianças menores de um ano 
contra poliomielite e pentavalente 

Proporção de crianças menores de um ano 

vacinadas contra a poliomielite e a 

pentavalente 

 
 

95% 

 
 

95% 

Aferir semestralmente a pressão arterial de 
hipertensos 

Proporção de hipertensos com pressão 

arterial aferida semestralmente 

 
50% 

 
50% 

Solicitar hemoglobina glicada para 
portadores de diabetes 

Proporção de portadores de diabetes com 

solicitação de hemoglobina glicada 

 
50% 

 
50% 
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Inclusão de Diretriz, Objetivo, Metas e Indicadores por conta do Cenário 

Epidemiológico da Pandemia do Coronavírus 

 

 

Diretriz extra 2 – Nortear o nível de resposta a emergência em saúde pública para o novo 

Coronavírus (COVID-19) e seu impacto para a saúde pública, mediante aprimoramento 

das políticas de atenção básica, de atenção especializada e hospitalar na organização da 

rede de saúde. 
 

Objetivo extra 2. Ampliar e qualificar o acesso as medidas de resposta para infecção 

humana pelo Novo Coronavírus (COVID-19). 

A 
 

 

META 

 

INDICADOR 

PERÍODO 

2020 2021 

 

Elaborar Plano de Contingência para o 
acolhimento, reconhecimento precoce e 
controle de casos suspeitos ou confirmados 
para a infecção humana pelo novo 
coronavírus (COVID-19) na rede pública; 

Nº de Plano de Contingência 

implantado e apresentado a rede 

pública; 

 

 

01 

 

 

01 

 

Implantar e aderir o Centro de Atendimento 
ao COVID-19;  

Número de Centro de Atendimento 

ao COVID-19 implantado, aderido e 

funcionando 

 
01 

 
01 

Definir e adquirir os equipamentos de 
proteção individual necessários aos 
atendimentos de casos suspeitos ou 
confirmados sobre as medidas de precaução 
e controle. 

Percentual (%) de equipamentos de 

proteção individual adquiridos; 

 
 
 

100% 

 
 
 

100% 

Divulgar amplamente os boletins 
epidemiológicos, protocolos técnicos e 
informações pertinentes prevenção e 
controle para infecção humana pelo novo 
coronavírus (COVID-19); 

Proporção de boletins 

epidemiológicos, protocolos técnicos 

e informações pertinentes prevenção 

e controle para infecção humana 

pelo novo coronavírus (COVID-19) 

divulgado; 

 
 

100% 

 
 

100% 

Garantir e adquirir estoque estratégico de 
insumos laboratoriais para diagnóstico para 
teste rápido do vírus SARS-COV-2; 

Proporção de insumos laboratoriais 

para diagnóstico para teste rápido do 

vírus SARS-COV-2 adquirido; 

 
 

100% 

 
 

100% 

Notificar, investigar e monitorar prováveis 
casos suspeitos para infecção humana pelo 
novo coronavírus (COVID-19), conforme a 
definição de caso estabelecida, no devido 
sistema de informação orientado pelo MS; 

Percentual (%) de casos notificados, 

investigados e monitorados como  

prováveis casos suspeitos para 

infecção humana pelo novo 

coronavírus (COVID-19) 

 
 
 
 

100% 

 
 
 
 

100% 

Contratar profissionais de saúde para atuar 
na resposta a infeção humano pelo COVID-
19; 

Proporção de profissionais de saúde 

contratados em relação ao estimado 

para atuar na resposta a infeção 

humano pelo COVID-19; 

 
 
 

100% 

 
 
 

100% 
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COMPATIBILIZAÇÃO DAS PROPOSTAS DA PLENÁRIA DE SAÚDE COM PLANO 

MUNICIPAL DE SAÚDE  

 

PROPOSTAS DIRETRIZ OBJETIVO 

01- Adquirir 01 (um) transporte tipo Van para facilitar o deslocamento 
de usuários com mobilidade reduzida aos serviços de saúde; 

1 2 

02. Adquirir uma unidade móvel odontológica objetivando a 
descentralização dos serviços; 

1 2 

03- Adquiri veículo para transporte de pacientes para serviços de 
atenção especializada; 

1 1 

04- Adquirir 01 (uma) ambulância; 1 1 

05 – Ampliar e manter veículos para deslocamento das equipes da 
ESF; 

1 1 

06 – Manter o veículo utilitário para a Vigilância Epidemiológica; 
 9 

07- Adquirir 01 (um) veículo para o programa Melhor em Casa; 1 1 

08- Adquirir 01 (um) veículo para o programa NASF; 1 1 

09- Ampliar o atendimento de fisioterapia, adquirindo mais 
equipamentos; 

1 2 

10 – Adquirir cadeiras de rodas para todas UBS; 1 1 

11 – Adquirir cilindro de oxigênio para todas UBS; 1 1 

12 – Adequar as UBS para melhorar o acesso das pessoas com 
mobilidade reduzida; 

1 1 

13 – Contratar profissionais oftalmológicos para realização de 
mutirões de consultas e cirurgias; 

1 1 

14 – Divulgar o cronograma e as pautas de reuniões do conselho 
municipal de saúde nas mídias locais existentes; 

7 13 

15 – Estruturar a sala do conselho municipal de saúde; 7 13 

16 – Contratar ACS para as áreas descobertas; 1 1 

17 – Contratar Agente de segurança para as UBS; 1 1 

18 – Manter atendimento odontológico em todas UBS do município; 1 1 

19 – Manter a equipe de saúde do sistema prisional; 1 1 

21 – Garantir melhorias de trabalho (materiais e equipamentos de 
trabalho e etc.); 

1 1 

22 – Adquirir um espaço próprio para realização dos eventos; 1 1 

23 – Realizar cursos de capacitação para os conselheiros municipais 
de saúde; 

4 10 

25- Estimular a participação da sociedade nas conferências 7 13 
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municipais; 

26- Realizar concursos públicos para todas as áreas da saúde com 
exigência de conhecimento técnico do candidato;  

4 10 

27- Padronizar fardamento com identificação para todos os 
funcionários da saúde, com exigência do uso do crachá; 

1 1 

28- Assegurar ambientes de trabalho saudável e promotor do bem 
estar dos usuários, trabalhadores e dos estudantes estagiários; 

1 1 

29- Renovar a frota do SAMU Avançado e Básico; 3 3 

30- Habilitação motolância; 3 3 

31- Reforma do SAMU  3 3 

32- Treinamento em Urgência e Emergência para todos os 
profissionais da saúde; 

4 10 

33- Formar a comissão de avaliação dos títulos de PCCS; 4 10 
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COMPATIBILIZAÇÃO DAS PROPOSTAS APROVADAS NA VIII CONFERÊNCIA 

MUNICIPAL DE SAÚDE REALIZADA EM 21.03.2019 COM PLANO MUNICIPAL DE SAÚDE 

2018 - 2021 

PROPOSTAS DIRETRIZ OBJETIVO 

1. Adequar as UBS para melhorar o acesso das pessoas com 
mobilidade reduzida. 

1 1 

2.Divulgar o cronograma e as pautas de reuniões do conselho 
municipal de saúde nas mídias locais existentes. 

7 12 

3.Estimular a participação da sociedade nas conferências municipais, 
com ampla divulgação em meios de comunicação e mídias sociais. 

7 12 

4.Garantir melhorias de trabalho (materiais e equipamentos de 
trabalho e etc.). 

4  9 

5.Assegurar ambientes de trabalho saudável e promotor do bem-
estar dos usuários, trabalhadores e dos estudantes estagiários. 

4 9 

6.Formar a comissão de avaliação dos títulos de PCCS, anualmente. 
4 9 

7.Implantar o prontuário eletrônico do cidadão (PEC), com 
treinamento para os profissionais. 

4 9 

8.Aumentar a divulgação dos eventos da saúde e divulgar as atribuições de 

cada profissional nas equipes de saúde em rádios comunitárias e veículos de 

som. 

9 14 

9.Formar grupos de ações multiprofissionais, voltadas para a saúde do idoso, 

ofertando ações preventivas e promovendo a autonomia da pessoa idosa. 
2 6 

10.Buscar parcerias com outras secretarias para melhoria do acesso viário às 

UBS. 
8 13 

11.Realizar ações de matriciamento do CAPS para a Atenção Básica. 1 4 

12.Organizar a referência e estimular a contra-referência a nível municipal e 

estadual. 
6 11 

13.Remapear as áreas e recadastrar as famílias. 8 13 

14.Promover cursos e estimular as relações interpessoais, de forma 

humanizada nos ambientes de trabalho. 
4 9 

15.Ampliar o atendimento de fisioterapia, adquirindo mais 
equipamentos. 

1 4 

16.Ampliar a equipe multiprofissional para garantir o maior acesso 
aos serviços de saúde pela população. 

1 1 

17.Manter atendimento odontológico em todas UBS do município, 
com realização de mutirões anuais. 

1 1 

18.Manter a equipe de saúde do sistema prisional. 1 4 

19.Garantir a oferta de medicamentos nas UBS à população.  5 10 
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20.Ampliar as ações educativas para adolescentes e jovens do 
município. 

2 6 

21.Garantir o funcionamento do transporte sanitário o para facilitar o 
deslocamento de usuários com mobilidade reduzida aos serviços de 
saúde. 

1 4 

22.Manter o veículo utilitário para a Vigilância Epidemiológica e 
Sanitária. 

1 4 

23.Manter o veículo para o programa Melhor em Casa. 1 4 

24.Garantir a realização de mutirões oftalmológicos para realização 
de consultas e cirurgias em parceria com o Estado. 

1 1  
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11 MONITORAMENTE E AVALIAÇÃO 

 

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

gestão do sistema de saúde em cada esfera de gestão, e contempla todas as áreas da atenção 

à saúde, de modo a garantir a integralidade dessa atenção. De acordo com a Portaria nº 

2.135/2013, na elaboração do Plano de Saúde deve ser definido o processo de monitoramento 

e avaliação deste.  

A avaliação do Plano, no final da sua vigência, assim como no monitoramento (anual), 

deverá guardar estreita relação com as diretrizes, objetivos e metas definidas quando da sua 

elaboração.  

O monitoramento do SUS é o acompanhamento dos compromissos (objetivos, metas, 

ações e indicadores), explicitados nos Instrumentos Básicos do Planejamento do SUS (Plano 

de Saúde, Programações Anuais de Saúde e Relatórios de Gestão) e nos pactos firmados 

entre os entes federativos. 

 Enquanto processo sistemático e contínuo que, ao produzir informações sintéticas e em 

tempo eficaz, permite a rápida avaliação situacional e a intervenção oportuna que confirma ou 

corrige as ações monitoradas. Embora o Plano de Saúde, seja um instrumento com vigência de 

4 anos, elaborado no 1º ano de uma gestão para início de vigência no 2º ano desta, deve ser 

monitorado anualmente , através do desempenho das suas metas. 

 Desta forma o monitoramento mostra-se como importante estratégia no processo de 

avaliação, com registros sistemáticos (anuais), com relação ao alcance das metas propostas, 

podendo indicar mudanças de rumo, com inclusão de novas ações, nas Programações Anuais 

de Saúde. 

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

da gestão na saúde, do âmbito do planejamento, conforme item IV do art. 4º da Lei Nº 

8.142/90, referenciado também na Lei Complementar 141/2012 e Portaria 575/2012 do 

Ministério da Saúde, tem a finalidade de apresentar os resultados alcançados com a execução 

da Programação Anual de Saúde, orientar a elaboração da nova programação, bem como 
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eventuais redirecionamentos que se fizerem necessários no Plano de Saúde, cabendo assim, 

revisá-lo anualmente. 198 Sendo assim, o monitoramento é um requisito imprescindível para 

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

simples e em quantidade adequada para a tomada de decisão e com periodicidade que permita 

reação no desempenho do Plano dentro de um ciclo de execução.  

A avaliação do Plano tem importância estratégica para o aperfeiçoamento da gestão, da 

resolubilidade das ações e serviços de saúde prestados à população e para a implementação e 

consolidação do Sistema de Planejamento do SUS. 

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

melhorias da qualidade das ações e serviços de saúde, devendo retroalimentar o planejamento 

com informações que permitam os ajustes estratégicos necessários fundamentando a tomada 

de decisão.  

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

procedimentos de rotina, habituais e cotidianos na rede, com resultados que contribuam e 

repercutam em termos de melhoria e aperfeiçoamento da própria gestão, assim como das 

ações e serviços prestados à população. 
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12 CONCLUSÃO  

 

O Plano de saúde do município de São Raimundo Nonato tem como objetivo principal a 

construção de uma consciência administrativa que vise a melhoria da qualidade de vida, bem 

como elaborar estratégias e melhoria das condições de trabalho para garantir uma melhor 

condição de vida e de saúde à população. 

Para que as propostas e objetivos sejam desenvolvidos e alcançados se faz necessário 

que a administração municipal incorpore o plano dentro do seu planejamento anual, 

fortalecendo assim o processo de municipalização, intersetoriabilidade e descentralização das 

ações, necessárias em todo processo administrativo que procura priorizar o pensamento 

coletivo. 

O Plano nos ajudou a repensar sobre como está o funcionamento da saúde municipal, 

através dos problemas elencados e assim podermos elaborar propostas para a resolução 

destes de forma organizada e com a participação de todos os profissionais de saúde e dos 

representantes da população do município.  
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ANEXO – PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA – PPA 


