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1. APRESENTAÇÃO
O município de Arataca através da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) tem atribuição de coordenar
e executar a Política Municipal de Saúde em consonância com as diretrizes definidas pelo SUS explicitadas
na Lei Orgânica do Município.
O Plano Municipal de Saúde (PMS) de Arataca é o resultado de um amplo processo de diálogo,
caracterizado pelo esforço de fortalecimento do planejamento integrado da saúde. Dessa forma, o conteúdo
deste documento expressa a identificação das necessidades de saúde da população Artaquense, apresenta as
diretrizes, os objetivos e as metas para a gestão da saúde no período de 2022 a 2025 tendo como base as
orientações da Portaria nº 2135, de 25 de setembro de 2013 e do Decreto 7508/2011 que estabelecem o
sistema de planejamento do Sistema Único de Saúde, como também foram considerados a “bagagem”
teórico-prática do Plano Municipal de Saúde 2014-2017, os compromissos do Plano de Governo, o Pacto
pela Saúde e outros instrumentos de pactuação do Ministério da Saúde e Secretaria Estadual da Bahia.
Foram resgatados o debate e as diretrizes aprovadas pela VII Conferência Municipal de Saúde realizada em
2021 e da I Conferência Municipal em Saude Mental realizada em novemnbro de 2021, contemplando o
amplo debate político sobre as prioridades e os desafios no campo da saúde. O Plano Municipal de Saúde
(PMS) é o instrumento que norteia todas as medidas e iniciativas para o cumprimento dos preceitos do SUS
na esfera municipal, coerentes e devidamente expressadas nas Programações Anuais de Saúde tendo seus
resultados avaliados nos Relatórios Anuais de Gestão com a participação e controle da comunidade a partir
do Conselho Municipal de Saúde e da realização das Conferências Municipais de Saúde.
O PMS orienta a definição do Plano Plurianual (PPA), da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e
da Lei Orçamentária Anual (LOA) consolidando como fundamental instrumento de planejamento. Esse PMS
apresenta análise situacional do município proporcionando informações gerais das condições em q ue vive a
população Arataquense, em que estão apresentados os principais indicadores demográficos, de
morbimortalidade, de estrutura e acesso.
Esse Plano Municipal foi elaborado pela equipe técnica da secretaria municipal de saúde com
participação dos técnicos das Diretorias, Departamentos, Seçõe s e Assessorias da SMS.

2. ANÁLISE SITUACIONAL

2.1. CARACTERIZAÇÃO GERAL DO MUNICÍPIO
ASPECTOS FÍSICOS E DEMOGRÁFICOS
Distrito criado com a denominação de Xapuri, pelo Decreto estadual nº 8.045, de 23 de abril de 1932,
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subordinado ao município de Una. Em divisão administrativa referente ao ano de 1933, o distrito de Xapuri, figura no
município de Una. Assim permanecendo no quadro fixado para vigorar no período de 1939-1943. Pelo Decreto-Lei
estadual nº 141, de 31 de dezembro de 1943, retificado pelo Decreto estadual nº 12.978, de 1º de junho de 1944, o
Distrito de Xapuri tomou a denominação de Arataca. Em divisão territorial datada de 1º de julho de 1960, o distrito de
Arataca (ex-Xapuri), figura no município de Una. Assim permanecendo em divisão territorial datada de 1º de janeiro
de 1979. Elevado à categoria de município com a denominação de Arataca, pela Lei estadual nº 4.442, de 9 de maio de
1985, desmembrado de Una. Sede no antigo distrito de Arataca. Constituído de 2 distritos: Anurí e Itatingui, ambos
desmembrados de Una. Instalado em 1º de janeiro de 1986. Em divisão territorial datada de 1988, o município é
constituído de 2 distritos: Anurí e Itatingui. Assim permanecendo em divisão territorial datada de 2007. Atualmente
Arataca possui uma área territorial de 435,962km², uma população estimada de 10.904 pessoas, densidade
demográfica de 27,70hab/km² , ecolorização de 6 a 14 anos de 95%, IDHM:0,559, Mortalidade infantil: 46,3 óbitos
por cada mil nascidos vivos.

2.2. PERFIL EPIDEMIOLÓGICO
A análise da situação epidemiológica do município de Arataca são realizadas a partir de dados
primários e secundários. Os dados primários foram coletados junto as equipes de saúde da família e a equipe
gestora. Os dados secundários foram coletados junto à Secretaria Municipal de Saúde, nos sistemas de
Informação (SIM, SINASC, SINAN, SI-PNI, SISAB. SIH-SUS, SIA- SUS, SISPRENATAL;) e de outras
fontes como DATASUS; Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil, Secretaria Municipal de Educação e
Secretaria Municipal de Administração. Buscou-se analisar série histórica de nascimentos, óbitos, morbidades.
O município tem procurado melhorar a qualidade do seu sistema de informação, na coleta dos dados,
fomentando junto aos trabalhadores de saúde a formação de uma consciência que assegure a fidedignidade dos
mesmos,

da

alimentação

sistemática

e

repasse

das

informações

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: KOTXG28ZEIWKBSWPST07UQ

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

no

âmbito

Arataca

Terça-feira
26 de Julho de 2022
9 - Ano - Nº 2861

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Prefeitura Municipal de Arataca
Estado da Bahia

município para os bancos de dados estadual e nacional. A análise, retroalimentação e utilização dos mesmos, no
acompanhamento, avaliação da situação de saúde, produção dos serviços, cobertura da assistência prestada, subsidia
e contribui para o processo de tomada de decisão pela gestão da saúde.
O município apresenta um perfil epidemiológico que se caracteriza pela convivência de agravos
característicos de regiões mais desenvolvidas como as doenças cardiovasculares, as causas externas, as
neoplasias e permanência das doenças infecciosas e parasitárias, além daquelas relacionados às condições de
acesso aos serviços de saúde e assistência à saúde de qualidade.
As informações sobre nascimento são oriundas do SINASC e possibilita uma análise dos nascimentos a
partir das características da gestação, doparto, do recém-nascido e da mãe, segundo as variáveis peso ao nascer,
idadeda mãe e tipo de parto, entre outros aspectos.
A análise do peso ao nascer é considerada por alguns estudiosos de saúde infantil como um parâmetro
relacionado aos níveis de morbidade e mortalidade na infância (BARROS FILHO, 1976; ALMEIDA; JORGE,
1998).
O monitoramento da incidência de casos de baixo peso ao nascer é importante também para o
planejamento de ações de infra-estrutura de serviços de saúde capacitados para atender a esses casos, visto que,
em muitos deles, os recém-nascidos de baixo peso necessitam de cuidados especiais e acesso a Unidade de
Tratamento Intensivo – UTI neonatal, implicando, também, em custos adicionais.
A análise das condições de nascimento aponta a necessidade de implantação e/ou implementação das
ações voltadas à saúde da mulher e do adolescente fortalecendo as práticas de saúde para prevenção da gravidez
na adolescência, importante fator de risco para morbimortalidade infantil, através da articulação de ações
intersetoriais e ampliação do acesso aos métodos contraceptivos e educação em saúde, além da atenção integral
durante o pré- natal, parto e puerpério.
A idade constitui o principal fator de risco da doença, havendo um aumento da incidência proporcional à
idade. Também é fator de risco importante a história familiar, principalmente mãe e irmã que tenham apresentado
câncer de mama antes da menopausa. Outros fatores são: reprodutivos (menarca precoce antes dos 12 anos,
menopausa tardia após 55 anos, primeira gravidez após 30 anos, nuliparidade), exposição à radiação
ionizante, obesidade, fumo e álcool, uso prolongado de Terapia Hormonal(TH).
A doença hipertensiva ainda tem uma grande prevalência no nosso meio, representando a 3ª causa mais
importante de óbito materno e também responsável por alta taxa de prematuridade, nesses últimos 12 anos. No
Brasil é a 1ª causa de óbito materno. Embora esta seja uma doença com alta letalidade devido a sua gravidade, ela é
considerada evitável. Para isto é fundamental diagnóstico e tratamento precoces na rede básica, com referências
secundárias ágeis que dispense adequado e pronto tratamento.
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A vacina é a maneira mais simples e eficiente de se prevenir doenças, deste modo o conhecimento da
cobertura vacinal em menores de um ano é um indicador valioso para a política nacional de saúde, um dos
elementos importantes para o programa de vigilância epidemiológica das doenças imunopreveníveis.
A cobertura vacinal do menor de 1 ano foi analisada com as informações do SI- PNI do ano de 2021 por
imunobiológico atingindo 65%.
A análise da mortalidade tem como fonte de informação o SIM, que permite uma análise dos óbitos a
partir dos coeficientes de mortalidade geral e mortalidade infantil, a mortalidade proporcional por faixa etária e
grupo de causas.
No Brasil, o aumento da mortalidade dos jovens brasileiros por causas externas (homicídios, suicídios,
acidentes de trânsito etc.) vem aumentando. A implementação de políticas públicas voltadas para o combate da
violência através de medidas de prevenção primária, políticas de melhor distribuição de renda e de acesso ao
emprego e políticas educacionais voltadas para o esclarecimento da população, quanto à necessidade de
valorização do cidadão, contribuiriam para a redução e até a eliminação dos custos sociais
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elevados, evitando a morte de um contingente importante de indivíduos nomomento em que deveria
começar a contribuir produtivamente.
As neoplasias têm aumentado como causa de óbito em todo o Brasilprincipalmente na
população adulta.

2.3 SÉRIE HISÓRICA DE ALGUNS INDICADORES DO SISPACTO
O SUS tem uma rede de mais de 63 mil unidades ambulatoriais e de cerca de 6 mil unidades
hospitalares, com mais de 440 mil leitos. Sua produção anual é aproximadamente de 12 milhões de
internações hospitalares; 1 bilhãode procedimentos de atenção primária à saúde; 150 milhões de
consultas médicas; 2 milhões de partos; 300 milhões de exames laboratoriais; 132 milhões de
atendimentos de alta complexidade e 14 mil transplantes de órgãos. Além de ser o segundo país do
mundo em número de transplantes, o Brasil é reconhecido internacionalmente pelo seu progresso no
atendimento universal às Doenças Sexualmente Transmissíveis/AIDS, na implementação do Programa
Nacional de Imunização e no atendimento relativo à Atenção Básica. O SUS é avaliado positivamente
pelos que o utilizam rotineiramente e está presente em todo território nacional.
Ao longo de sua história houve muitos avanços e também desafios permanentes a superar. Isso
tem exigido, dos gestores do SUS, um movimento constante de mudanças, pela via das reformas
incrementais. Contudo, esse modelo parece ter se esgotado, de um lado, pela dificuldade de imporem-se
normas gerais a um país tão grande e desigual; de outro, pela sua fixação em conteúdos normativos de
caráter técnico-processual, tratados, em geral, com detalhamento excessivo e enorme complexidade.
Na perspectiva de superar as dificuldades apontadas, os gestores do SUS assumem o
compromisso público da construção do PACTO PELA SAÚDE 2006, que será anualmente revisado,
com base nos princípios constitucionais do SUS, ênfase nas necessidades de saúde da população e que
implicará o exercício simultâneo de definição de prioridades articuladas e integradas nos três
componentes: Pacto pela Vida, Pacto em Defesa do SUS e Pacto de Gestão do SUS.
O Pacto pela Vida está constituído por um conjunto de compromissos sanitários, expressos em
objetivos de processos e resultados e derivados da análise da situação de saúde do País e das prioridades
definidas pelos governos federal, estaduais e municipais.
Significa uma ação prioritária no campo da saúde que deverá ser executada com foco em
resultados e com a explicitação inequívoca dos compromissos orçamentários e financeiros para o
alcance desses resultados. O presente Termo de Compromisso de Gestão, formaliza o Pacto pela Saúde
nas suas dimensões Pela Vida e de Gestão, contendo os objetivos e metas, as atribuições e
Pá gina 10 de 26
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responsabilidades sanitárias do gestor municipal e os indicadores de monitoramento e avaliação destes
Pactos.

2.4 - ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE
O acesso universal aos serviços de saúde, além de ser uma garantia constitucional, é uma
bandeira de luta dos movimentos sociais e passou a ser um dos elementos fundamentais dos direitos de
cidadania no Brasil. Por este motivo, um dos grandes desafios do Sistema Único de Saúde (SUS) é o
acesso da população a ações e serviços de saúde de qualidade. O acesso qualificado se traduz na
equidade, na humanização do cuidado, na integralidade da atenção e no atendimento em tempo
adequado às necessidades individuais e coletivas. A adoção de modelo organizativo de ações e serviços,
baseado em redes de atenção, que favoreçam a superação da fragmentação existente entre eles e o
preenchimento de vazios assistenciais constituem o cerne do esforço a ser empreendido nos próximos
anos. Tal organização deve permitir o atendimento das necessidades de saúde e o aperfeiçoamento da
gestão, neste incluídos a eficiência do gasto e o financiamento adequado.
Neste contexto, a estruturação e articulação da rede de atenção à saúde em Arataca visam à
organização do sistema, dentro de um modelo de atenção com conceito amp lo de saúde que direcione a
intervenção e resposta às necessidades de saúde dos usuários.

ORGANIZAÇÃO DA ATENÇÃO À SAÚDE
O Modelo de Atenção é um sistema lógico que organiza o funcionamento das Redes de Atenção
à Saúde, articulando, de forma singular, as relações entre os componentes da rede e as intervenções
sanitárias. Estes, por sua vez, devem estar definidos em função da análise situacional considerando os
perfis demográficos, epidemiológicos e os determinantes sociais da saúde, vigentes em determinado
tempo, em determinada sociedade (Mendes, 1993). Para SMS, a integralidade é um dos princípios mais
desafiadores do SUS.
A rede de serviços de saúde é formada por 06 estabelecimentos de saúde, a saber: 05 (cinco) unidades de
saúde da família (USF) com coberturade 100% da população nas áreas urbana e rural, 01 (uma) central
de regulação de serviços de saúde, 01 (uma) Base Descentralizada do SAMU.
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ATENÇÃO BÁSICA

Considerando a Lei nº 8.080, de 19 de setembro 1990, que dispõe sobre as condições para a
promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços
correspondentes, destaca-se a consolidação da Estratégia Saúde da Família como forma prioritária para
reorganização da Atenção Básica no Brasil. Sendo assim, em 21 de outubro de 2011 entrou em vigor a
Portaria Nº 2.488 que estabelece a Política Nacional de Atenção Básica.
A Atenção Primária é o primeiro nível de atenção em saúde e se caracteriza por promover e
proteger a saúde, realizar a prevenção de agravos, do diagnóstico, do tratamento, da reabilitação, da
redução de danos e da manutenção da saúde com o objetivo de desenvolver uma atenção integral que
impacte na situação de saúde e na autonomia das pessoas e nos determinantes e condicionantes de saúde
das coletividades. É desenvolvida por meio do exercício de práticas de cuidado e gestão, democráticas e
participativas, sob forma de trabalho em equipe, dirigidas a populações de territórios definidos, pelas
quais assume a responsabilidade sanitária, considerando a dinamicidade existente no território em que
vivem essas populações.
As Unidades de Saúde da Família (USF) constituem a principal porta de entrada dos usuários e o
centro de integração com toda a Rede de Atenção à Saúde. É instalada perto de onde as pessoas moram,
trabalham, estudam e vivem, garantindo à população o acesso a uma atenção à saúde de qualidade.
A atenção básica está organizada através da estratégia saúde da família com cobertura de 100% das
famílias, num total de 8. 330 pessoas. São implementadas em 05 (cinco) unidades de saúde da família.
Atuam como retaguarda aos profissionais das USF o ambulatório de consultas especializadas e o
SAMU.
Buscar a qualificação das ações e serviços da Atenção Básica, nos marcos dos princípios do SUS
e da reforma sanitária, impactando na autonomia e qualidade de vida da população.Além das consultas,
são oferecidos a população adscrita as seguintes ações/programas:
-Natal de baixo risco;

a Criança: acompanhamento do crescimento e desenvolvimento;
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Programa de Controle da Tuberculose e da Hanseníase;

,
etc.) visita domiciliar;
Atenção à Saúde do Homem;

amas;

Para realizar o levantamento de dados mínimos para o diagnóstico de saúde da comunidade, das
intervenções realizadas pela equipe e os resultados sócio sanitários alcançados, até o ano de 2015 foi
utilizado o Sistema de Informação da Atenção Básica (SIAB) um software desenvolvido pelo Ministério
da Saúde em 1998, cujo objetivo centrava-se em agregar, armazenar e processar as informações
relacionadas à Atenção Básica - AB usando como estratégia central a Estratégia de Saúde da Família ESF. O trabalho de coleta de informações era realizado pelas Equipes de Atenção Básica – EAB através
das fichas que produzem os dados que compõem o SIAB e foram utilizadas para realizar o
cadastramento, o acompanhamento domiciliar, o registro de atividades, de procedimentos e de
notificações das pessoas adscritas nos territórios das EAB. A inserção desses dados registrados nas
fichas no sistema era feito de maneira centralizada na secretaria municipal de saúde através de
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profissionais digitadores querecebiam o material impresso de todas as
unidades básicas de saúde e digitalizavam as informações no sistema.
O e-SUS Atenção Básica - e-SUS AB é uma estratégia do Departamento de Atenção Básica do
Ministério da Saúde, para reestruturar as informações da Atenção Básica em nível nacional, sendo que
por meio da Portaria nº 1.412, de 10/07/2013 foi criado o Sistema de Informação em Saúde para a
Atenção Básica - SISAB, o qual substitui plenamente o antigo sistema, SIAB. De fácil manejo e bastante
intuitivo, o novo sistema de informação da atenção básica tem como foco facilitar o trabalho das
equipes, organizando as informações importantes de uma forma simplificada e unificada. São menos
fichas e mais informação, menos tempo despendido no preenchimento, com maior agilidade nas
consultas e armazenamento de todas as informações necessárias para um cuidado de qualidade. As
premissas de reestruturação do sistema são a redução do retrabalho de coleta de dados; a
individualização do registro; o cuidado centrado no indivíduo, na família, na comunidade e no território;
a produção de informação integrada e o desenvolvimento orientado pelas demandas do usuário da saúde.
Os envios das informações pelas equipes de atenção básica para as bases de dados do SISAB têm
cronogramas publicados em atos específicos do Secretário de Atenção à Saúde do Ministério da Saúde,
sendo constituída a data de início e de fechamento das competências do SISAB, ao primeiro dia e ao
último dia de cada mês, tendo como prazo máximo para o envio da base de dados o dia 20 do mês
subsequente à competência de produção.
O Ministério da Saúde disponibilizou gratuitamente os sistemas de software, de caráter público
brasileiro, necessários à implementação da estratégia e-SUS AB. Em 2021, a Secretaria Municipal de
Saúde de Arataca , estrategicamente, devido à infraestrutura das unidades básicas de saúde - UBS, a
ferramenta utilizada atualmente pelos profissionais para a captação de dados para alimentação do SISAB
foi o software e-SUS AB CDS - Coleta de Dados Simplificada. Após a implementação de melhorias
realizadas nas UBS’s como abastecimento de microcomputadores e ampliação do acesso à rede de
informática, será possível progredir para o uso da ferramenta online PEC - Prontuário Eletrônico do
Cidadão, ampliando assim, o acesso ao sistema feito pelos profissionais.
PSE – PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA
O Programa Saúde na Escola (PSE), política intersetorial da Saúde e da Educação foi instituído
em 2007. As políticas de saúde e educação voltadas às crianças, adolescentes, jovens e adultos da
educação pública brasileira se unem para promover saúde e educação integral.
A articulação intersetorial das redes públicas de saúde e de educação e das demais redes sociais para o
desenvolvimento das ações do PSE implica mais do que ofertas de serviços num mesmo território, pois
deve propiciar a sustentabilidade das ações a partir da conformação de redes de co-responsabilidade.
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O PSE tem como objetivo contribuir para formação integral dos
estudantes por meio de promoção, prevenção e atenção à saúde, com vistas ao enfretamento das
vulnerabilidades que complementem o

pleno desenvolvimento de crianças e jovens da rede pública de ensino. Ações Desenvolvidas no
Programa Saúde na Escola:
-Municipal), com representantes da educação e
saúde, numa construção em que tanto o planejamento quanto a execução, monitoramento e a avaliação
das ações foram realizadas coletivamente, de forma a atender às necessidades e demandas locais.
ades
de saúde do território onde vivem os educando.

Avaliação antropométrica (peso e altura), identificação do estado de saúde e nutricional dos alunos para
acompanhamento na rede de saúde e para aprimoramento das ações de inclusão escolar e fortalecimento
dos programas.

infectocontagiosas e imunopreveníveis.
, triagem de acuidade visual nos educandos (teste de Snellen) e identificação
dos educandos com problemas visuais.

cuidado das pessoas identificadas com necessidade de atendimento com profissional especializado.

alteração, para contribuir no processo de alfabetização e apredizangem.

ntificação dos educandos com
necessidades de cuidado em saúde bucal, aplicação tópica de flúor.
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e prevenção das DST/Aids.

SAÚDE BUCAL
O programa de Saúde Bucal na estratégia Saúde da Família representa a possibilidade de criar
um espaço de práticas e relações a serem construídas para a reorientação do processo de trabalho e para
a própria atuação da saúde bucal no âmbito dos serviços básicos de saúde. Dessa forma, o cuidado em
saúde bucal passa a exigir a conformação de uma equipe de trabalho que se relacione com usuários e que
participe da gestão dos serviços para dar resposta às demandas da população e ampliar o acesso às ações
e serviços de promoção, prevenção e recuperação da saúde bucal. Tendo como objetivos:

opulação quanto às práticas de atenção à saúde bucal;

ações de promoção e prevenção, bem como aquelas de caráter curativas restaurador da saúde bucal.
tender de forma humanizada, tendo por base a visão intersetorial e a qualidade de vida da
comunidade.
- Cirurgião Dentista e
Assistente em Saúde Bucal.

Atualmente existem 05 (cinco) equipamentos odontológicos na rede de serviços de atenção primária
distribuídos nas USFs.

GRUPOS PRIORITÁRIOS DE ATENDIMENTO
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Os Atendimentos nos consultórios odontológicos são:

1. Sala de espera
2. Atividades educativas
3. Visitas domiciliares
4. Consultas odontológicas
5. Aplicação de flúor
6. Escovação supervisionada
7. Controle de placa bacteriana
8. Tartarectomia
9. Restaurações de resina
10. Exodontia
11. Remoção de resto radicular
12. Tratamento de hemorragias

ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
A Política Nacional de Assistência Farmacêutica criada através da resolução 338 de 06 de maio
de 2004 é parte integrante da Política Nacional de Saúde, garantindo os princípios da universalidade,
integralidade e equidade. A Assistência Farmacêutica deve se r compreendida, como política norteadora
para a formulação de políticas setoriais, entre as quais se destacam as políticas de medicamentos, de
ciência e tecnologia, de desenvolvimento industrial e de formação de recursos humanos.
A Assistência Farmacêutica trata de um conjunto de ações voltadas à promoção, proteção e
recuperação da saúde, tanto individual como coletivo, tendo o medicamento como insumo essencial e
visando o acesso e ao seu uso racional através da sua seleção, progra mação, aquisição, distribuição,
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dispensação, garantindo a qualidade dos produtos e serviços, o
acompanhamento e avaliação de sua utilização, na

perspectiva da obtenção de resultados concretos e da melhoria da qualidade de vida da população. Em
2009 foi criada a portaria 2.982/09 que aprova as normas de execução e de financiamento da Assistência
Farmacêutica na Atenção Básica como também amplia o elenco de medicamentos para 318 fármacos. O
financiamento dividido pelas três esferas de governo fica estipulado R$ 5,10 reais hab./ano para a União
e para Estado e Município R$1,86 hab./ano para cada.
Já em 2010 novas perspectivas foram criadas através do decreto 11.935 de 19/01/2010 onde cria
a política Estadual de Assistência Farmacêutica no Estado da Bahia. Este decreto trouxe avanços
importantes para a área, estabelecendo as diretrizes a serem seguidas, visando garantir à população o
acesso a medicamentos essenciais em todos os níveis de atenção à saúde, o atendimento humanizado nos
serviços farmacêuticos, o desenvolvimento da cadeia produtiva e a indústria farmacêutica pública local.
A organização da Assistência Farmacêutica no Estado da Bahia deveu-se a uma necessidade
imperiosa da implantação de novas práticas assistenciais dentro de uma nova lógica que predomine o
cuidado à saúde e não apenas a doença. Este enfoque destaca a importância da articulação dos serviços
da vigilância à saúde com as ações da A. F. como forma de construção de um novo paradigma da
atenção à saúde na rede de serviços.
A ampliação do elenco de medicamentos da Atenção Básica favoreceu aos usuários o acesso aos
medicamentos excepcionais (alto custo) padronizados pelo Estado podendo então expandir o tratamento
para várias patologias antes descobertas pelo SUS e onerosas para o paciente.
Localiza-se na sede da própria Secretaria de Saúde, onde realizamos o cadastramento de
pacientes que fazem uso de medicamentos de (alto custo).
Encaminhamos junto a 6ª Dires, toda a documentação necessária para posterior recebimento.
Cadastramos os pacientes de glaucoma no Hospital Beira Rio e Day Horc onde os mesmos já recebem
mensalmente suas respectivas medicações.

INSTITUCIONALIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
A Assistência Farmacêutica do Município de Arataca vem conquistando seu espaço, atuando de
forma humanizada, interagindo com as demais coordenações para melhor resolutividade das ações
propostas pela Assistência.
A seleção de medicamentos dispensados no município foi padronizado de acordo a Resme/
Rename e atende ao perfil epidemiológico do Município.
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Estabelece especificações técnicas dos medicamentos, faz avaliação técnica para definir a
aquisição e garantir que o edital exija os documentos que assegurem a qualidade dos medicamentos que
assegurem a qualidade dos medicamentos.
O local de armazenamento a CAF possui condições Sanitárias adequadas, tem área exclusiva
para guarda de medicamentos e obedece às Boas Práticas de Armazenamento de medicamentos.
Há sistema de controle de estoque informatizado na CAF. Nas ESFs, o sistema de controle de
estoque é por meio de mapas e sistema HORUS. Desenvolve processo educativo no momento da entrega
de medicamentos de (alto custo), relacionado ao uso racional de medicamentos.
Há apenas um farmacêutico e um auxiliar

na CAF, que fazem recebimento, entrega de

medicamentos e controle de estoque.

SISTEMA DE INFORMAÇÃO EM SAÚDE
Na Secretaria Municipal de Saúde de Arataca, está estabelecido como função do Setor de
Informática, o planejamento; coordenação e supervisão dos processos de seleção, coleta, aquisição,
registro, armazenamento, processamento, recuperação, análise e difusão de dados para a geração de
informações.
O setor de informática vem sempre priorizando o processo de organização dos serviços, a efetiva
implementação e alimentação dos SISTEMAS DE INFORMAÇÃO EM SAUDE - SIS no município
com realização de estudos e análises das informações de saúde nos seus mais diversos níveis para
subsidiar ações e revisão de procedimentos subsidiado o processo de decisão dos profissionais e gestor
de saúde do município e de interesse social.
A identificação de possíveis falhas rapidamente, a contratação de profissionais capacitados,
equipamento, material de consumo, infra-estrutura e ambiente adequada para realização dos serviços de
saúde, faz necessário para que o serviço seja eficiente e eficaz para se obter resultados com efetividade,
visando a construção de indicadores epidemiológicos ou operacionais que atendam aos objetivos de cada
programa evitando-se descrédito dos sistemas e desperdício de tempo e recursos e atender a legislação
vigente do SUS.

REGULAÇÃO, CONTROLE E AUDITORIA
O Complexo Regulador de Arataca, obedecendo à determinação da Portaria GM 399/06 do MS,
está sendo estruturado por unidades de produção representadas pelas centrais de regulação: central de
marcação de consultas especializadas, de exames e de regulação de procedimentos de média e alta
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complexidade, central de regulação de cirurgias eletivas.
.

A regulação municipal compreende ações de regulação da atenção e do acesso à assistência. A

regulação da atenção à saúde compreende a contratação, regulação do acesso à assistência ou regulação
assistencial, controle assistencial, avaliação da atenção à saúde, auditoria assistencial e as
regulamentações da vigilância epidemiológica e sanitária.
A regulação do acesso à assistência ou regulação assistencial conforma um conjunto de relações,
saberes, tecnologias e ações que intermedeiam a demanda dos usuários por serviços de saúde e o acesso
a estes.
A unidade que opera o sistema de regulação é o Complexo Regulador através das Centrais de
Regulação, lócus de coordenação da atividade regulatória, onde é feita a regulação, ordenação e controle
através da marcação dos atendimentos aos pacientes, dispondo as vagas de forma equânime, fazendo
ainda o controle dos recursos pactuados na PPI, tanto para população própria quanto para referenciada,
garantindo uma organização regionalizada e hierarquizada à assistência.
A central de regulação mantém uma comunicação com as cinco unidades básicas, através do
serviço diário do oficce boy. A liberação dos procedimentos pactuados obedece a uma cota mensal
distribuída para unidades solicitantes através da central. A liberação de consultas especializadas é feita
na central através de sistema on-line nas especialidades de: angiologia, oncologia, cardiologia, cir. geral,
pediatria, cir. plástica, dermatologia, endocrinologia, hematologia, nefrologia, neurocirurgia, neurologia,
oftalmologia, ortopedia, otorrino, pneumologia, proctologia, reumatologia, urologia e mastologia.
Além dos procedimentos pactuados acima, o centro de saúde oferece ambulatório nas áreas de:
cardiologia, pediatria, ginecologia e obstetrícia, cirurgia geral, urologia. As autorizações de exames,
consultas, raios-X e outros, são entregues diariamente a unidade básica pelo ofice boy.
Para garantir maior agilidade ao processo regulatório será implantado no município o Sistema
Nacional de Regulação (SISREG III). Trata-se de sistema on- line, criado para o gerenciamento de todo
Complexo Regulatório indo da rede básica à internação hospitalar, visando à humanização dos serviços,
maior controle do fluxo e otimização na utilização dos recursos. Sua implantação permitirá aos
solicitantes das USFs a marcação das consultas e exames on- line.
TFD – TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO
O Tratamento Fora do Domicílio – TFD, instituído pela portaria nº 55/99 da Secretaria de
Assistência à Saúde (Ministério da Saúde), é um instrumento legal que visa garantir, através do SUS,
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tratamento médico a pacientes portadores de doenças não tratáveis no município de origem
quando esgotado todos os meios de atendimento.
Segundo a Portaria GM nº 648 de 28 de março de 2006, no item 2, inciso IV, é da competência
das Secretarias Municipais de Saúde aorganização do “fluxo de usuários, visando a garantia das
referências a serviço a ações de saúde fora do âmbito da Atenção Básica”.

VIGILÂNCIA À SAÚDE

A área de vigilância à saúde integra as áreas de vigilância epidemiológica, vigilância sanitária e
ambiental. A Vigilância Epidemiológica tem como propósito fornecer orientação técnica permanente
para os profissionais de saúde que têm a responsabilidade de decidir sobre a execução de ações de
controle de doenças e agravos, tornando disponíveis para esse fim, informações atualizadas sobre a
ocorrência dessas doenças e agravos, bem como dos fatores que condicionam, numa área geográfica ou
população definida. Subsidiariamente, a Vigilância Epidemiológica constitui-se importante instrumento
para o planejamento, organização e operacionalização dos serviços de saúde, bem como a normatização
das atividades técnicas correlatas.
A operacionalização da Vigilância Epidemiológica compreende um ciclo de funções específicas
e inter-complementares, desenvolvidas de modo contínuo, permitindo conhecer, a cada momento, o
comportamento da doença ou agravo selecionado como alvo das ações, de forma que as medidas de
intervenção pertinentes possam ser desencadeadas com oportunidade e eficácia. São funções da
Vigilância Epidemiológica:

;
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A vigilância é considerada como ferramenta metodológica
importante para a prevenção e controle de doenças em saúde pública. Visando a efetivação da Vigilância
Epidemiológica, foi estruturado um sistema de informação, definido como “um conjunto de unidades de
produção, análise e divulgação de dados, atuando articuladamente, com a finalidade de atender à
necessidade de informação da instituição que implementa esse sistema” (BRASIL, 1998). Este sistema
está integrado ao Sistema Nacional de Vigilância Epidemiológica, no âmbito Estadual e Federal e tem
implantado os seguintes sistemas: SINAN, SIM, SINASC, SI-PNI, SISFAD.

A Vigilância Sanitária é um dos campos de ação do setor saúde, definida pela Lei Federal nº
8.080/90, em seu artigo 6º como,
“um conjunto de ações capaz de eliminar, diminuir ou prevenir riscos à saúde e de intervir nos
problemas sanitários decorrentes do meio ambiente, da produção e circulação de bens e da prestação de
serviços de interesse da saúde.”
As ações desenvolvidas pela Vigilância Sanitária são de caráter educativo (preventivo),
normativo (regulamentador), fiscalizador e em última instância, punitivo. Tem a responsabilidade de
eliminar, diminuir ou prevenir riscos à saúde e de intervir nos problemas decorrentes do meio ambiente,
da produção e circulação de bens e da prestação de serviços de interesse a saúde.
A gestão municipal de saúde considera que as atividades desenvolvidas no âmbito da
coordenação da vigilância sanitária têm um papel importante no processo de cooperação técnica ao
município com vistas à reorganização da atenção básica à saúde a partir da estratégia saúde da família.
Estas atividades, portanto, não podem restringir-se à própria coordenação, sendo primordial a articulação
com as ações desenvolvidas por outras coordenações da SMS, pelas coordenações regionais da atenção
básica, nos núcleos regionais de saúde, pelo departamento de atenção básica estadual, e do ministério da
saúde.
Objetivos da Vigilância Sanitária de Arataca:
• Intensificar programa de vistorias em estabelecimentos baseado no critério de risco epidemiológico;
• Estabelecer critérios e etapas das ações que serão desenvolvidas nos dis tritos (Anury, Pratas e Santo
Antônio);
• Implantar o sistema municipal informatizado de vigilância sanitária, coletor e analisador de dados para
o planejamento e avaliação das políticas a serem implementadas;
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Implantar com eficiência qualitativa e quantitativa todas as ações da
vigilância sanitária no município de Arataca;
• Divulgar os temas de interesse de vigilância sanitária, contribuindo para a educação e construção de
uma consciência sanitária coletiva;
• Incrementar trabalhos intersetoriais com todos os órgãos envolvidos com os determinantes e
condicionantes da saúde individual e coletiva (EMBASA, educação, infraestrutura, assistência social,
conselho municipal de saúde, conselhos locais entre outros);
• Trabalhar em parceria com os agentes comunitários de saúde, promovendo uma melhor resolutividade.

GESTÃO EM SAÚDE
No campo da gestão, a Secretaria Municipal de Saúde tem se pautado pelos princípios de
excelência em gestão pública, com foco no planejamento integrado ao orçamento para a obtenção de
resultados eficientes, eficazes e efetivos. Ampliando, ao mesmo tempo, os espaços de diálogo, de
parceria e de corresponsabilidade, a atual administração busca potencializar suas funções e sua
capacidade de conduzir os processos de trabalho e a produção qualificada de bens e serviços públicos de
saúde para a população.

GESTÃO DO TRABALHO E EDUCAÇÃO EM SAÚDE
O Departamento de Gestão de Pessoal tem sua estrutura definida em Seção de Educação em
Saúde e Seção de Administração de Pessoal. O Departamento desenvolve políticas relativas à formação,
ao desenvolvimento profissional, à educação permanente, aos processos de trabalho, cobertura
assistencial e relação de trabalho dos trabalhadores da saúde nos níveis técnico e superior. Promove o
dimensionamento da força de trabalho da SMS qualitativa quantitativa, estabelecendo política adequada
para seu aproveitamento, distribuição e movimentação, proporcionando a integração de seus
profissionais ao sistema organizacional. A Seção de Educação em Saúde tem por objetivo promover e
executar as políticas relativas à formação, ao desenvolvimento profissional e à Educação Permanente em
Saúde dos trabalhadores e à Integração Ensino-Serviço-Comunidade.

PLANEJAMENTO DO SUS

O planejamento no Sistema Único de Saúde é uma função gestora que a lém de requisito legal, é
um dos mecanismos relevantes para assegurar a unicidade e os princípios constitucionais do SUS.
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Expressa as responsabilidades dos gestores de cada esfera de governo em
relação à saúde da população do território quanto à integração da organização sistêmica. A tarefa de
planejar exige conhecimento técnico que se expressa em instrumentos e ferramentas desenvolvidas em
processos de trabalho.
A edição do Decreto n° 7.508, de 28 de junho de 2011, e da Lei Complementar n° 141, de 13 de
janeiro de 2012, recolocaram o planejamento em saúde na agenda do gestor em razão das inovações
políticas, gestoras e assistenciais ali estabelecidas. Essas normas determinaram a necessidade de revisão

normativa, de aprimoramento de estruturas instrumentais e de construção de novos processos e
novas ferramentas de apoio ao planejamento no SUS.
No âmbito do SUS, resgatar ou construir a cultura de planejamento é ao mesmo tempo um avanço e um
desafio. Um avanço porque cada dia mais o planejamento é reconhecido no SUS como importante
ferramenta de gestão, e um desafio porque planejamento envolve a consolidação de uma cultura que
exige mobilização, engajamento e decisão de gestores e profissionais.

FINANCIAMENTO

O Sistema Único de Saúde -SUS é constituído pelo conjunto das ações e dos serviços de saúde,
sob gestão pública, com direção única em cada esfera de governo, art. 9º Lei 8080 – I, art. 198 CF.
Os recursos financeiros oriundos da União são repassados sob a modalidade fundo a fundo e foi
regulamentado inicialmente através da Portaria/GM nº 204/2007, que instituiu os cinco Blocos
Financeiros: (I) Atenção Básica; (II) Atenção de Média e Alta Complexidade; (III) Vigilância em Saúde;
(IV) Assistência Farmacêutica e (V) Gestão SUS, e posteriormente a Portaria/GM n.º 837/2009 inseriu o
VI, chamado de Bloco Investimentos na Rede de Serviços de Saúde. Dentro de cada bloco existem os
componentes específicos para o desenvolvimento dos programas ou ações de saúde e tendo em vista a
multiplicidade de ações existentes, tem-se dificuldade em controlar todos os recursos financeiros dentro
de uma mesma conta bancária, portanto, alocamos os recursos financeiros em contas bancárias
específicas e individualizadas, para o gerenciamento de cada programa e também vislumbrando a
facilidade/agilidade no processo de prestação de contas.
O Estado também repassa os recursos na modalidade fundo a fundo, em contas bancárias
exclusivas para cada ação, que são abertas através da Secretaria Estadual de Saúde da Bahia ou pelo
próprio Município.
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O financiamento das ações de saúde conta também com recursos
oriundos de transferências voluntárias de origem Federal e/ou Estadual, que são denominados de
Convênios, Acordos ou Contratos de Repasses e, em alguns casos, exigem inserção de contrapartida
municipal.
O Fundo Municipal de Saúde é instituído por lei e constitui-se em uma unidade orçamentária
gestora dos recursos destinados a ações e serviços públicos de saúde, ressalvados os recursos repassados
diretamente às unidades vinculadas ao Ministério da Saúde, art. 14 Lei Complementar 141/2012.
A inserção da contrapartida municipal foi definida através da Emenda Constitucional 029/2000,
regulamentada pela Lei 141/2012, que determina um investimento mínimo de 15% nas ações e serviços
públicos de saúde. Para este fim, foi aberta também, uma conta bancária no FMS para os depósitos de

recursos próprios do município, alusivos à respectiva contrapartida, em cumprimento também a
Lei 8080 art. 33, Lei 8142, art.4, V.
Os recursos vinculados ao fundo de saúde ficam identificados e escriturados de forma
individualizada, respeitando o art. 50 da Lei de Responsabilidade Fiscal. A movimentação bancária
destes recursos é realizada, exclusivamente, mediante ordem bancária e/ou transferência eletrônica que
fica identificada a sua destinação e, no caso de pagamento, o credor.
A gestão do Fundo Municipal de Saúde é do Secretário de Saúde de acordo com a Constituição
Federal 198, I; Lei 8080, art. 9; art.32 § 2º e art.33 § 1º que tem autonomia total na gestão dos recursos
orçamentários e financeiros, mas ainda mantém a contabilidade de forma centralizada no setor de
Finanças.
No momento do recolhimento dos recursos financeiros do Fundo Municipal de Saúde,
procedemos à contabilização da receita orçamentária, bem como procedemos ao devido monitoramento
da sua execução orçamentária e financeira, conciliação bancária para que não haja aplicação irregular
dos mesmos.
A prestação de contas é realizada de acordo com o art. 34 a 36 da LC 141/2012 através do
Relatório Resumido da Execução; do relatório detalhado elaborado a cada quatro meses, que indica o
montante de recursos recebidos da União e Estado, o valor inve stido pelo Município de Arataca, e o
detalhamento da despesa por função, subfunção e por grupo de despesa, apresentado à Câmara
Municipal de Arataca; do Relatório de Gestão que é enviado ao Conselho de Saúde anualmente e do
Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Saúde - SIOPS que é preenchido bimestralmente
e enviado ao Ministério da Saúde.
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O processamento da despesa no Fundo Municipal de Saúde se dá,
como qualquer outra despesa pública, integrando a contabilidade geral do Município, permitindo a
emissão de relatórios individuais para demonstração da origem e a aplicação dos recursos movimentados
pelo Fundo.
Para a concretização das ações, e previamente ao processamento da despesa, cumprimos a
obrigatoriedade estabelecida no art. 165 da Constituição Federal, que estabelece a elaboração das três
peças orçamentárias que compõe o Orçamento Público: o Plano Plurianual – PPA, a Lei de Diretrizes
Orçamentária – LDO e a Lei Orçamentária Anual – LOA, sendo este processo de planejamento e
orçamento de forma ascendente, compatibilizando as necessidades das políticas de saúde com a
disponibilidade de recursos.

PARTICIPAÇÃO E CONTROLE SOCIAL

A Lei Federal número 8142, de vinte e oito de novembro de 1990, publicada após a criação do
Sistema Único de Saúde (SUS) pela Lei número 8080/1990, dispõe sobre a participação da comunidade
na gestão do Sistema Único de Saúde, oficializando, em cada esfera de governo, duas instâncias
colegiadas: a Conferência de Saúde e o Conselho de Saúde.
As Conferências de Saúde são importantes oportunidades que a população tem para opinar sobre
a definição das políticas e programas de saúde, ocorrem a cada quatro anos e têm caráter consultivo. Os
Conselhos de Saúde têm caráter deliberativo, têm a função de defender os interesses de todos nas
práticas das políticas de saúde e são eleitos, preferencialmente, durante as Conferências de Saúde. São
competências do Conselho de Saúde: Fiscalizar o cumprimento da legislação quanto ao direito de todo
cidadão à saúde; estimular e garantir a realização das Conferências de Saúde; estimular a composição
dos Conselhos Locais, Distritais e o Municipal, durante as respectivas Conferências de Saúde; zelar pela
implementação das diretrizes da política municipal de saúde aprovadas pela Conferência Municipal de
Saúde; atuar na formulação, no acompanhamento, na avaliação e no controle da Política Municipal de
Saúde; estabelecer estratégias e procedimentos de acompanhamento da gestão do SUS; apreciar, avaliar,
aprovar e acompanhar a execução do Plano Municipal de Saúde (PMS); apreciar, avaliar, aprovar e
acompanhar a execução da Programação Anual de Saúde (PAS); fiscalizar e controlar gastos e deliberar
sobre critérios de movimentação de recursos da saúde; analisar, discutir e aprovar o Relatório de Gestão
(RAG), com a prestação de contas e informações financeiras; deliberar sobre os programas de saúde e
aprovar projetos a serem encaminhados ao Ministério da Saúde e à Secretaria de Estado da saúde;
fiscalizar a alocação e a aplicação dos recursos financeiros, operacionais e humanos destinados aos
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programas específicos; sugerir e aprovar a proposta orçamentária anual
da saúde; avaliar, aprovar, fiscalizar e acompanhar a celebração de contratos e convênios na compra de
serviços da rede publica, filantrópica e privada; avaliar, fiscalizar e acompanhar a qualidade do
funcionamento dos serviços de saúde públicos e privados, no âmbito do SUS; receber denúncias de
irregularidades de qualquer natureza relativas ao funcionamento do Sistema Único no âmbito municipal,
solicitar apuração aos setores competentes; encomendar aos departamentos técnicos da Secretaria
Municipal de Saúde estudo permanente e diagnóstico situacional das condições de morbimortalidade da
população, a fim de conhecer os principais problemas de saúde do município; apoiar e promover a
educação para o controle social.
Em Arataca foram realizadas sete Conferências Municipais de Saúde, e uma Conferência Municipal em
Saude mental, realizada em 2021.

3. DEFINIÇÃO DOS PROBLEMAS E PRIORIDADES DO PMS.
METODOLOGIA PARA IDENTIFICAÇÃO E PRIORIZAÇÃO DOS PROBLEMAS DE SAÚDE

A Lei 8080/90 em seu artigo 36 define que o processo de planejamento e orçamento do SUS,
será ascendente, do nível local até o federal, ouvidos seus órgãos deliberativos, compatibilizando-se as
necessidades da política de saúde com a disponibilidade de rec ursos em planos de saúde dos municípios,
dos estados, do Distrito Federal e da União.
Partindo dessa premissa, a gestão municipal de saúde deflagrou um processo participativo
ascendente para elaboração do PMS 2022-2025, envolvendo não só os trabalhadores do SUS, mas os
diferentes segmentos, considerando a gestão, os usuários dos serviços no sentido de indicarem os
problemas e prioridades, assim como as ações estratégicas que contribuirão para promover mudanças na
situação de saúde.
No primeiro momento, foi feito o levantamento de dados secundários das fontes oficias e dos
relatórios de gestão e posteriormente as pré-conferências das unidades de saúde. As demandas dos
encontros foram levadas para a VII Conferência Municipal de Saúde e I em Saúde Mental, agrupando-os
em problemas do estado de saúde da população e problemas do sistema de saúde.
A VII CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE e 1ª CONFERÊNCIA EM SAÚDE
MENTAL, tiveram como Tema” Saúde como Direiro ”. Os Eixos Temáticos discutidos nas assembleias
da conferência foram definidos com base nas Diretrizes da Conferência Estadual e Nacional de Saúde.
Os objetivos de cada diretriz foram baseados nos objetivos do Plano Nacional de Saúde 2018 - 2021. A
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partir das propostas destas conferências foram elaboradas as metas para o
Plano Municipal de Saúde 2022 - 2025.
EIXO I – Saúde como Direito
EIXO II – Financiamento do sus: Particularidades e dasafios do SUS
EIXO III- O impacto na saúde mental causado pela pandemia da COVID-19
EIXO IV- Participação social-cidadania, ética, direito e deveres da emancipação do coletivo.

4. - PROPOSTAS APRESENTADAS PELOS EIXOS NOS GRUPOS DE TRABALHOS.
1- Implantação de um centro de apoio psicossocial;
2- Criação de uma rede de apoio dentro das unidades de saúde direcionada aos pacientes e/ ou
familiares vitimas de covid-19;
3- Contratação de especialistas para amplira a rede: psicologos e psiquiatra;
4- Estruturar uma comissão de farmacoterapia;
5- Criar um abrigo psicosocial para acolher pacientes em tratamento que não tenham residência ou
familiares;
6- Potencializar as ações das demais secretarias, no intuito de reduzir as desigualdades sociais e
meelhorar a condição de salubridade do ambiente onde vivem;
7- Potencializar a parte preventiva da súde, com vistas a reduzir os índices de saúde curativa;
8- Iniciar campanhas e práticas integrativas da comunidade nas atividades do bem comum, que
abrque a saúde mental não somente para o paciente, mais também para a família e cuidadores;
9- Solicitar apoio para instalação de cursos profissionalizantes no município;
10- Incentivar a exploração do turismo rural e ambiental, possibilitando geração de emprego e renda
local.
5- RECURSOS FINANCEIROS – PPA - PLANO PLURIANUAL - QUADRIÊNIO 2022-2025
A restauração do gasto público municipal terá como objetivo:
I – Assegurar o equilíbrio das contas públicas;
II – Incrementar os níveis de investimento voltados prioritariamente para a área social e infra-estrutura urbana;
III – Conferir racionalidade e transparência nos gastos públicos.
A Inclusão, exclusão ou alteração de ações orçamentárias e de suas metas que envolvam recursos do
orçamento municipal seguirá as diretrizes da lei orçamentária anual. Fica o poder executivo autorizado a alterar
indicadores de programas e a incluir, excluir ou alterar ações e suas respectivas metas, sempre que tais
modificações não requeiram mudança no orçamento do município. As modificações da Lei Orçamentária por
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créditos suplementar, e por anulação das dotações orçamentárias, poderão ser
realizadas através de remanejamento total ou parcial nas mesmas categorias de despesas ou ainda se necessário
entre categorias diferentes, por exemplo: Capital para Capital, Corrente para Corrente, e Corrente para Capital
para Corrente, e Corrente para Capital.

6- QUADRO DE INDICADORES
Pactuação de Diretrizes, Objetivos, Metas e Indicadores - 2022
Estado:

BAHIA

Município:

ARATAC
Data:
A
6
ILHEUS

Região de Saúde:

Status:

Pactuação
Homologada
08/03/2022

Ano
de
Referência:
Hora:

2022
14:00

Pactuação Interfederativa 2022 a 2025
Relação de Indicadores
Nº Tipo

Indicador

Meta 2022

Unidade

1

U

Proporção de salas de vacinas com alimentação mensal das 80%
doses de vacinas aplicadas e da movimentação mensal de
imunobiológico no SIPNI.

N.Absoluto

2

E

%

3

U

4

U

75%
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.
Percentual de amostras analisadas para o residual de agente 75%
desinfetante em água para consumo humano (parâmetro:
cloro residual livre, cloro residual combinado ou dióxido de
cloro/PQAVS- 05 .
Proporção de casos de doenças de notificação compulsória 75%
imediata (DNCI) encerrados em até 60 dias após notificação.

5

U

Número de ciclos que atingiram mínimo de 80% de cobertura 06
de imóveis visitados para controle vetorial da dengue.

6

U

Proporção de contatos examinados dos casos novos de
hanseníase.

80%

%

7

E

Proporção de contatos examinados dos casos novos de
tuberculose pulmonar com confirmação laboratorial.

80%

%

8

U

Número de testes de sífilis por gestantes.

2

N.Absoluto

9

U

Número de testes de HIV realizado.

2

N.Absoluto

%

%

N.Absoluto
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10 U

Proporção de preenchimento do campo "ocupação" nas 95%
notificações de agravos relacionados ao trabalho.

%

11 U

Proporção de notificações de violência interpessoal e 95%
autoprovocada com o campo raça/cor preenchido com
informação válida( PQAVS).

%

12 U

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 (DCNT)
Proporção de cura dos casos novos de hanseníase
diagnosticados nos anos das coortes.

ATÉ 7

RAZÃO

88%

%

14 U

Número de casos novos de sífilis congênita em menores de 1
ano de idade.

0/4

%

15 U

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

0

N.Absoluto

16 U

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

1

N.Absoluto

17 U

Razão de exames citopatológicos do colo do útero em
mulheres de 25 a 64 anos na população residente
de determinado local e a população da mesma faixa etária.
Razão de exames de mamografia de rastreamento realizados
em mulheres de 50 a 69 anos na população residente de
determinado local e população da mesma faixa etária
Proporção de parto normal no SUS e na saúde suplementar.

1

20 U

13 U

18 U

RAZ Ã0

0,03

%

60%

%

Proporção de gravidez na adolescência entre as faixas etárias
de 10 a 19 anos.

16,5%

%

21 U

Taxa de mortalidade infantil.

1

N.
ABSOLUTO

22 U

Número de óbitos maternos em determinado período e local 0
de residência.

N.
ABSOLUTO

23 U

Cobertura populacional estimada pelas equipes de Atenção 100%
Básica.

%

24 U

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

78,68%

%

25 U

Cobertura populacional estimada de saúde bucal na Atenção
Básica.

90%

%

26 U

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

96%

%

19 U
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INDICADORES DO PREVINE BRASIL
1

Proporção de gestantes com pelo menos 6 (seis) consultas pré -natal realizadas, 60%
sendo a 1ª até a 20ª semana de gestação.

2

Proporção de gestantes com realização de exames para sífilis e HIV

60%

3

Proporção de gestantes com atendimento odontológico realizado

60%

4

Cobertura de exame citopatológico

40%

5

Cobertura vacinal de poliomielite inativada e de pentavalente

95%

6

Percentual de pessoas hipertensas com pressão arterial aferida em cada semestre.

50%

7

Percentual de diabéticos com solicitação e hemoglobina glicada.

50%

7- PROGRAMAÇÃO ANUAL DE SAÚDE
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A Programação Anual de Saúde é o instrumento que detalha as ações para atingir as diretrizes
e objetivos propostos pelo Plano de Saúde no período de um ano, que deve coincidir com o período
definido para o exercício orçamentário.

Legislação:

- Portaria de Consolidação nº 1, de 28 de Setembro de 2017 - Ministério da Saúde

Consolidação das normas sobre os direitos e deveres dos
usuários da saúde, a organização e o funcionamento do
Sistema Único de Saúde.

[...]
Art. 97. A Programação Anual de Saúde (PAS) é o
instrumento que operacionaliza as intenções expressas no
Plano de Saúde e tem por objetivo anualizar as metas do
Plano de Saúde e prever a alocação dos recursos
orçamentários a serem executados.
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PROGRAMAÇÃO ANUAL DE SAÚDE
Objetivo: Reduzir os riscos e agravos à saúde da população, através de ações de
prevenção e vigilância em saúde.
Diretriz: Obter continuamente e oportunamente conhecimentos acerca dos componentes
envolvidos com as condições de saúde e a ocorrência de doenças, visando oferecer apoio
aos programas de prevenção, tanto no controle como na erradicação das doenças
transmissíveis, das não transmissíveis e das imunopreviníveis.

Meta do Plano: Realizar no mínimo 02 campanhas educativas por ano, voltadas para as
ISTs –
Infecções Sexualmente Transmissíveis e Hepatites Virais.
- Realizar uma ação educativa nas unidades de saúde sobre o tema,

Ações

no primeiro semestre de 2022.

Metas

Realizar 02 campanhas educativas

Recursos/Fonte

-

Indicador

-

Área(s) Responsável(eis)

Vigilância Epidemiológica

Meta do Plano: Intensificar o fluxo das notificações de agravos.
- Promover uma reunião a cada quadrimestre para sensibilizar a

necessidade da notificação de agravos junto aos profissionais de saúde
Ações

do município, frisando a importância das notificações em tempo
oportuno.
- Demonstrar quadrimestralmente

o

perfil

epidemiológico

do

município
formulado através das notificações realizadas no período, bem como
o quantitativo de notificações encerradas em tempo oportuno.
Metas

80% (Indicador do Pacto)
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-

Recursos/Fonte

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

Indicador

encerrados em até 60 dias após notificação.
Área(s) Responsável(eis)

Vigilância Epidemiológica

Meta do Plano: Realizar a manutenção e o tratamento dos casos de tuberculose, hanseníase,
malária,
doença de chagas, leishmanioses tegumentar e visceral e realizar busca ativa nas regiões
endêmicas.
- Manter a Vigilância Epidemiológica atualizada através das notas

técnicas e manuais para orientação adequada aos profissionais que
Ações

realizam o tratamento das doenças acima mencionadas.
- Realizar todos os registros obrigatórios de cada agravo segundo

orientação técnica e mantê- los arquivados junto ao setor de vigilância
epidemiológica;
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- Realizar levantamento com série histórica de possíveis áreas

endêmicas no município;
- Elaborar cronograma de busca ativa em conformidade com o

levantamento das áreas endêmicas de cada agravo;
- Elaborar estratégias de como será realizada a busca ativa por agravo;
- Elaborar relatório conclusivo.

Ofertar tratamento a 100% dos casos notificados e confirmados;

Metas

Cumprir o cronograma de busca ativa elaborado
Recursos/Fonte

-

Indicador

-

Área(s) Responsável(eis)

Vigilância Epidemiológica

Meta do Plano: Pactuar, monitorar e avaliar junto à equipe de gestão municipal o
Pacto de
Indicadores da Saúde.
- Participar das discussões junto a Superintendência Regional de

Saúde dos momentos de elaboração da pactuação;

Ações

- Pactuar os indicadores de 2022 (Gestor Municipal);
- Monitorar e avaliar quadrimestralmente o pacto realizado.

Metas

Pacto realizado, monitorado e avaliado.

Recursos/Fonte

-

Indicador

-

Área(s) Responsável(eis)

Vigilância Epidemiológica / Ambiental e Coordenação da APS

Meta do Plano: Promover a integração entre as vigilâncias e as estratégias de saúde da
família para
realização de trabalhos mais efetivos pensando no be m estar e na saúde da população.
- Realizar reuniões periódicas entre as vigilâncias e as equipes de

Ações

atenção básica, para traçar planos de trabalho, e ações de promoção à
saúde dos munícipes.
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- Elaborar relatório das atividades desenvolvidas.

Metas

Realizar minimamente uma reunião por quadrimestre.

Recursos/Fonte

-

Indicador

-

Área(s) Responsável(eis)

Vigilância Epidemiológica e APS
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VIGILÂNCIA AMBIENTAL
Objetivo: Prevenir e controlar os fatores de risco de doenças e de outros agravos à saúde.
Diretriz: Realizar Ações de controle das principais endemias incidentes no município.

Meta do Plano: Monitorar as atividades de vigilância de contaminantes ambientais na água, no
ar e no
solo, de importância e repercussão na saúde pública, bem como dos riscos decorrentes dos
desastres naturais e acidentes com produtos perigosos.
- Realizar investigação in loco quando necessário devido a suspeita

de contaminação da água, do ar e do solo; e acidentes com produtos

Ações

perigosos.
- Propor atividades educativas e fiscalização em locais com maiores

riscos a saúde da população.
Metas

Investigar 100% de casos ocorridos

Recursos/Fonte

-

Indicador

-

Área(s) Responsável(eis)

Coordenação da Vigilância Ambiental

Meta do Plano: Promover a campanha de vacinação animal antirrábica anual, ou
pontuais em
qualquer época do ano de acordo com necessidade.
- Realizar capacitação dos profissionais que estarão envolvidos

diretamente com a vacinação.
- Prover condições adequadas para realização da campanha: 1)

materiais de consumo (seringa, agulhas, luvas, descarpack, cambão,
Ações

caixas térmicas...)
2) Estrutura física (geladeira, termômetro digital) 3) Logística
(transporte de vacinas e equipe de vacinadores) 4) Divulgação
(informativo, rádio,...) Obs.: Lanche e Refeição para realização de
vacinação casa a casa na zona rural.
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- Realizar a campanha de vacina animal antirrábica de acordo com o
calendário proposto pela Secretaria de Estado da Saúde.

Metas

Vacinar meta programada pela Secretaria de Estado da Saúde: 80%

Recursos/Fonte

Vigilância em Saúde

Indicador

Número de animais vacinados x
100 Número total de animais

Área(s) Responsável(eis)

Coordenação da Vigilância Ambiental

Meta do Plano: Promover capacitação permanente para as equipes de ESF e Vigilância em
Saúde,
voltadas para as doenças negligenciadas, de acordo com o pe rfil epidemiológico local,
incluindo diagnóstico, clínica, tratamento e ações de controle integradas aos programas.
- Realizar capacitações voltadas para controle epidemiológico no

município.

Ações

- Criar cronograma para capacitação de equipes de ESF e

Vigilância emSaúde.
Metas

- 01 capacitação por quadrimestre.

Recursos/Fonte

-

Indicador

-

Área(s) Responsável(eis)

Coordenação da Vigilância Ambiental
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Meta do Plano: Mante r todos os profissionais da vigilância ambiental capacitados para a
realização de
bloqueio de casos em relação aos vetores de importância médico sanitária, visando cortar o
ciclo de trans missão de doenças por transmissão vetorial.
- Buscar parceria junto a Superintendência Regional de Saúde

para capacitação dos ACE.

Ações

- Realizar Bloqueios no máximo até 5 dias após a notificação

fazendo comque o ciclo do vetor seja parado.
Metas

100% de bloqueios realizados.

Recursos/Fonte

Vigilância em Saúde

Indicador

Número total de bloqueios de casos realizados no município x
100 Número notificações realizadas

Área(s) Responsável(eis)

Vigilância Ambiental
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VIGILÂNCIA SANITÁRIA
Objetivo: Garantir ações de Vigilância Sanitária para eliminar, diminuir ou prevenir riscos a saúde.
Diretriz: Estabelecer e divulgar as atribuições da Vigilância Sanitária municipal.

Meta do Plano: Realizar inspeções sanitárias em 100% dos estabelecimentos de interesse à
saúde no
território municipal.
- Levantamento do quantitativo de estabelecimentos de interesse à

saúde no território municipal.

Ações

- Realizar inspeções sanitárias.

Metas

100%

Recursos/Fonte

Percentual de estabelecimentos de interesse à saúde inspecionados:

Número de estabelecimentos de interesse à saúde inspecionados

Indicador

x 100 Total de estabelecimentos de interesse à saúde
inspecionados
Área(s) Responsável(eis)

Vigilância Sanitária

Meta do Plano: Atualizar o Código de Saúde Municipal
- Elaborar e encaminhar ao Prefeito proposta de atualização do

Ações

Código de
Saúde Municipal.
Metas

- Código de Saúde atualizado.

Recursos/Fonte

-

Indicador

-

Área(s) Responsável(eis)

Vigilância Sanitária / Gestor Municipal
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Meta do Plano: Promover capacitação para o setor regulado (padarias, restaurantes,
farmácias e
drogarias, salões de beleza, etc), buscando parcerias com o SEBRAE e demais órgãos
estaduais de interesse para a VISA.
- Confecção de material didático;
- Definir o

ramo de atividade a ser trabalhado conforme

prioridade municipal;

Ações

- Realizar capacitações em conjunto com outros órgãos a fim de

promover o amplo conhecimento da população empresarial sobre
normas da Vigilância
Sanitária.
- Realizar 02 duas capacitações para o setor regulado no ano de 2022,

Metas

sendo
01 por semestre.
Recursos/Fonte

-

Indicador

-

Área(s) Responsável(eis)

Vigilância Sanitária
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Meta do Plano: Realizar coleta de amostras de água e alimentos quando detectado suspeitas
de surtos
por intoxicação alimentar.
- Realizar coleta de amostra de água e alimentos para análise
junto ao

Ações

LACEN quando for necessário para comprovação de surtos e quando
identificar possível risco a saúde.
Metas

100%

Recursos/Fonte

-

Indicador

-

Área(s) Responsável(eis)

Vigilância Sanitária

Meta do Plano: Elaborar anualmente o Plano de Ação de Vigilância Sanitária Municipal.
- Reunir equipe de VISA municipal para participar da elaboração do

Plano de Ação de VISA.

Ações

- Aprovar no Conselho Municipal de Saúde.

Metas

- 01 Plano de Ação de Vigilância Sanitária elaborado.

Recursos/Fonte

-

Indicador

-

Área(s) Responsável(eis)

Vigilância Sanitária
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ATENÇÃO BÁSICA
Objetivo: Garantir o acesso da população a serviços de qualidade, com equidade ao atendimento
das necessidades de saúde, com aprimoramento da política de atenção primária. Articular ações
entre as escolas públicas e a atenção básica.
Diretriz - Ampliar a Atenção Básica, organizada em redes, visando à qualificação das práticas e da
gestão do cuidado, de forma a assegurar a resolubilidade dos serviços prestados.
Meta do Plano: Manter a cobertura populacional pelas Equipes de Saúde da Família
- Manter em funcionamento quatro equipes de saúde da família;
- Manter atualizado o cadastro do CNES.

Ações

- Manter o cadastro das famílias atualizado (Sistema Próprio / e-SUS)

Metas

100%

Recursos/Fonte

Cobertura populacional estimada pelas equipes de atenção básica.

Indicador
Área(s) Responsável(eis)

Gestor Municipal
Atenção Básica – Coordenador Municipal da Estratégia Saúde da
Família

Meta do Plano: Realizar ações para a Atenção à Saúde Bucal nos ciclos de vida e em
indivíduos portadores de condições crônicas, visando educar/orientar e prevenir, bem como
prestar atendimento clínico a estes com o objetivo de diminuir os agravos em saúde bucal e
reabilitar no âmbito da atenção básica.
- Prevenir problemas odontológicos, prioritariamente, na população

de 0 a 14 anos e gestantes, mas com assistência aos demais ciclos de
vida.
- Realizar procedimentos individuais preventivos;
- Sensibilização de usuários quanto a cuidados preventivos;

Ação(es)

- Realizar procedimentos coletivos: levantamento epidemiológico,

escovação supervisionada e evidenciação de placa; bochechos co m
flúor;
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- Promover educação em Saúde Bucal;
- Cadastrar usuários, alimentar e analisar os sistemas de informação;
- Tratar os problemas odontológicos, prioritariamente, na população

de 0 a 14 anos e gestantes, mas com assistência aos demais ciclos de
vida;
- Realizar consulta e outros procedimentos individuais: curativos,

atendimento a urgências odontológicas e consulta não agendada.
100% Proporção de gestantes com atendimento odontológico
realizado;

Metas

Referência:

Indicadores

de

pagamento

por

desempenho do Programa Previne Brasil
Recursos/Fonte

-

Indicador

-

Área(s) Responsável(eis)

Coordenação Municipal de Saúde Bucal.
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Meta do Plano: Realizar ações para a Atenção à Saúde dos Adultos e Idosos para prevenção,
identificação de riscos, aconselhamento e tratamento de agravos.
- Alimentar e analisar dados dos Sistemas de Informação em Saúde e

outros para planejar, programar e avaliar as ações relativas à saúde da
pessoa adulta e idosa;
- Identificar e acompanhar pessoas idosas frágeis ou em

processo de fragilização;
- Conhecer os

Ação(es)

hábitos de vida,

valores culturais, éticos e

religiosos das pessoas idosas, de suas famílias e da comunidade;
- Acolher a pessoas idosas de forma humanizada, na perspectiva de

uma abordagem integral e resolutiva, possibilitando a criação de
vínculos com ética, compromisso e respeito;
- Prestar atenção contínua às necessidades de saúde da pessoa idosa,

articulada com os demais níveis de atenção;
- Realiza acompanhamento de hipertensão arterial e diabetes.

100% Percentual de pessoas hipertensas com pressão arterial aferida
em cada semestre.
100% Percentual de diabéticos com solicitação de hemoglobina

Metas

glicada. Referência: Indicadores de pagamento por desempenho do
Programa
Previne Brasil
Recursos/Fonte

-

Indicador

-

Área(s) Responsável(eis)

Coordenação da Atenção Básica

Meta do Plano: Realizar diagnóstico situacional anual da APS no município a partir das
necessidades de saúde da população através da articulação com a vigilância em saúde e outros
níveis de atenção.
- Realizar

Ação(es)

levantamento de informações de saúde de cunho

epidemiológico, cultural e socioeconômico.
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- Elaborar o diagnóstico situacional da APS em conjunto com as

Equipes de APS.
Metas

- Elaborar 01 diagnóstico situacional da APS de 2022.

Recursos/Fonte

-

Indicador

-

Área(s) Responsável(eis)

Coordenação da Atenção Básica

Objetivo: Organizar a rede de saúde mental e atenção aos dependentes de álcool e outras drogas.
Diretriz - Garantir acesso humanizado e efetivo aos portadores de transtornos mentais e
dependência química preservando sua integralidade e autonomia.
Meta do Plano: Organizar a Rede de Atenção Psicossocial em parceria com o Estado.
- Participar

das discussões da RAPS –

Rede de Atenção

Psicossocial da Região Central;

Ação(es)

- Garantir o atendimento à Saúde Mental no território Municipal.

- Elaborar 01 plano de trabalho para atendimento aos casos que se

Metas

fizerem
necessários no município.
Recursos/Fonte

-

Indicador

-

Área(s) Responsável(eis)

Coordenação da Atenção Básica / Coordenação de Saúde Mental
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Objetivo :Implementar a atenção integral à saúde da mulher e da criança com ênfase na
implantação da rede de atenção ao pré- natal, parto e puerpério. Implementar as ações preconizadas
pelo programa nacional de controle do câncer de colo do útero e de mama. Alimentar o
sistema de informação do câncer em mulheres (SISCAM) e o SisPrénatal.
Diretriz - Qualificar a atenção à gravidez, parto/nascimento e puerpério e suas intercorrências,
de acordo com a organização das práticas de saúde recomendadas pelo Ministério da Saúde e o
Programa Bem Nascer na perspectiva da promoção da saúde, prevenção e assistência às mulheres e
crianças, amparados nos princípios da humanização e inclusão de mulheres, crianças e adolescentes
vulneráveis.

Meta do Plano: Manter a cobertura de Exames Papanicolau em mulheres de 25 a 64 anos,
bem como garantir a oferta de exames em outras faixas etárias, de modo descentralizado
funcionando nas UBS e ESF e també m exames de mamografias para rastreamento do câncer
de mama nas mulhe res na faixa etária de 50 a 69 anos ou quando necessário a partir dos
35 anos de idade para diagnóstico
precoce.
- Ofertar a coleta do Exame Papanicolau em todas as Unidades de

Saúde;
- Ofertar o exame de mamografia para rastreamento do câncer de

Ação(es)

mama;
- Realizar busca ativa a mulheres que não realizaram os exames em

tempo oportuno;
- Registrar no sistema de informação todos os exames realizados.

40% Cobertura de exame citopatológico
Referência:

Metas

Indicadores

de

pagamento

por

desempenho

do

Programa Previne Brasil
-

Recursos/Fonte
Indicador
Área(s) Responsável(eis)

Coordenação da Atenção Básica
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Meta do Plano: Realizar tratamento, seguimento e busca ativa das mulheres que
apresentam lesões pré-cancerígenas e do encaminhamento para a referência nos casos
indicados.
- Realizar tratamento, seguimento e busca ativa das mulheres

que apresentam resultados de exames alterados.

Ação(es)

- Manter pactuação da referência para garantir o atendimento em

maior nível de complexidade.
Ofertar tratamento

Metas

a

100%

das

mulheres

que

apresentam

resultados de
exames alterados.
Recursos/Fonte

-

Indicador

-

Área(s) Responsável(eis)

Coordenação da Atenção Básica

Meta do Plano: Garantir a atenção ao pré-natal, parto e pue rpé rio às gestantes cadastradas
na Rede de Atenção Materno Infantil.
- Captar a gestante até a 12ª semana de gravidez.

Ação(es)

- Classificar o risco gestacional na 1ª consulta e nas subsequentes.
- Ofertar no mínimo 6 consultas de pré-natal e uma de puerpério na

USF, sendo consultas intercaladas com profissional médico e
enfermeiro.

Pá gina 48 de 26

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: KOTXG28ZEIWKBSWPST07UQ

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Terça-feira
26 de Julho de 2022
50 - Ano - Nº 2861

Arataca

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Prefeitura Municipal de Arataca
Estado da Bahia

[Dig
[D
[Digite
igit
ig
itee te
it
text
texto]
xto]
xt
o]

- Ofertar todos os exames laboratoriais na inscrição do pré-natal e na

30ª semana de gestação: glicemia de jejum, VDRL e urina de rotina e
teste de Coombs indireto se necessário.
- Ofertar testes rápidos para sífilis e HIV para todas as gestantes na

primeira consulta de pré- natal e no 2º trimestre, em todas as UBS.
- Notificar todos os casos de sífilis e HIV em gestantes.
- Ofertar partos para gestantes de risco habitual na maternidade

de referência (HMSJ - Hospital Maternidade São José).
- Realizar vinculação das gestantes no HMSJ.
- Ofertar 2 USG. Obstétrica Endovaginal.
- Ofertar no mínimo 1 consulta odontológica/gestantes.
- Imunizar as gestantes conforme protocolo.
- Estratificar as gestantes por grau de risco, conforme protocolo.
- Realizar visitas domiciliares de acompanhamento das gestantes e

puérperas na primeira semana após o parto.
- Realizar no mínimo 4 reuniões educativas/gestantes.
- Distribuir a caderneta da gestante.
- Busca ativa das gestantes faltosas ao pré- natal.
- Realizar o acompanhamento da saúde sexual e reprodutiva.

-Realizar grupos de gestantes nas USF com enfoque na assistência
ao Pré- natal e parto.
- Alimentar regularmente os Sistemas de Informação.

100% Proporção de gestantes com pelo menos 6 (seis) consultas
pré-natal realizadas, sendo a primeira até a 20ª semana de gestação

Metas

Referência:

Indicadores

de

pagamento

por

desempenho

do

Programa Previne Brasil
Recursos/Fonte

-

Indicador

-

Área(s) Responsável(eis)

Coordenação da Atenção Básica.
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Meta do Plano: Proporcionar atenção integral à Saúde da Criança (0 a 24 meses).
- Realizar visita domiciliar na 1ª semana de vida do RN.
- Imunizar as crianças de 0 a 24 meses conforme protocolo.
- Realizar reuniões educativas aos pais de crianças < de 2 anos.
- Realizar estratificação da população de crianças < de 2 anos nas

ESF´s.
- Inserir os RN nas ações de puericultura.

Ação(es)

- Realizar consultas de puericultura para crianças < de 2 anos, sendo

consultas intercaladas entre os profissionais médicos e enfermeiros
das ESF´s.
- Estimular o Aleitamento Materno Exclusivo de crianças até 6

meses de vida.
- Ofertar consultas com o pediatra quando necessário
- Realizar o teste do pezinho.
- Articular com o prestador o teste da orelhinha.
- Realizar consultas odontológicas em crianças < 1 ano
- Realizar busca ativa das crianças faltosas nas consultas de

puericultura.
95% Cobertura vacinal de Poliomielite inativada e de Pentavalente
Metas

Referência:

Indicadores

de

pagamento

por

desempenho

do

Programa
Previne Brasil
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Recursos/Fonte

-

Indicador

-

Área(s) Responsável(eis)

Coordenação da Atenção Básica / Coordenação Municipal de
Imunização

Meta do Plano: Oferecer os testes rápidos de Sífilis e HIV na primeira consulta de pré-natal à
todas as gestantes acompanhadas pela rede SUS do município.
- Ofertar os testes rápidos de Sífilis e HIV na primeira consulta de

pré-natal e no 3º trimestre, para as gestantes e suas parcerias
sexuais em todas as UBS do município.
- Realizar aconselhamento pré e pós teste.
- Proporcionar as articulações e medidas locais necessárias que

garantam a logística (acondicionamento, distribuição e transporte) e a
execução do teste rápido nas UBS, com qualidade e confiabilidade.

Ação(es)

- Avaliar a capacidade laboratorial instalada para realização de

exames complementares e entrega dos resultados em tempo oportuno.
- Realizar exame complementar para diagnóstico.
- Capacitar

em

um processo

de

educação

permanente,

os

profissionais técnico de enfermagem e enfermeiro para realização do
teste nas UBS.
- Registrar a realização dos testes rápidos no Consulfarma.
- Registrar o SINAN, todo caso de sífilis congênita, sífilis em

gestante e HIV.
100% Proporção de gestantes com realização de exames para sífilis e
HIV. Referência: Indicadores de pagamento por desempenho do

Metas

Programa
Previne Brasil
Recursos/Fonte

-

Indicador

-

Área(s) Responsável(eis)

Coordenação da Atenção Básica/Vigilância Epidemiológica.
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Objetivo: Proporcionar uma melhor qualidade de vida, prevenção e controle de alguns problemas de
saúde relacionados às doenças não transmissíveis.
Diretriz 2- Garantir atenção integral à Saúde da população idosa, com ênfase no envelhecimento
saudável e ativo.
Meta do Plano: Garantir 20% das consultas diárias por agendamento via telefone para
idosos e deficientes de acordo com a Lei municipal 793/2017.
- Orientar todas as recepções de Unidades Básicas de Saúde

Ação(es)

para o
cumprimento da Lei 793/2017.
Metas

Cumprir a Lei municipal 793/2017.

Recursos/Fonte

-

Indicador

-

Área(s) Responsável(eis)

Gestor

Municipal

–

Coordenador

da

Atenção

Básica

–

Recepcionistas de
UBS.
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ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL ESPECIALIZADA
Setor de Regulação
Objetivo: Estruturar um complexo regulador municipal para consolidação da garantia do acesso aos
serviços de saúde.
Diretriz: Manter sob gestão e gerência da Secretaria Municipal de Saúde o complexo regulador
municipal, regulando o acesso da população às unidades de saúde sob gestão municipal, e
garantindo o acesso da população referenciada, conforme pactuação.

Meta do Plano: Realizar estudo de de manda reprimida de consultas especializadas e
viabilidade econômica para contratualização.
- Registrar todas as demandas de consultas no sistema de

regulação (SISREG) e/ou Sistema Próprio Municipal;

Ação(es)

- Elaborar estudo de demanda reprimida.

Elaborar relatório de estudo de demanda reprimida e viabilidade

Metas

econômica
para contratualização.
Recursos/Fonte

-

Indicador

-

Área(s) Responsável(eis)

Coordenação Municipal da Regulação

Meta do Plano: Realizar estudo de demanda re primida de exames especializados e
viabilidade
econômica para contratualização.
- Registrar todas as demandas de exames no sistema de regulação

Ação(es)

(SISREG) e/ou Sistema Próprio Municipal;
- Elaborar estudo de demanda reprimida.

Metas

Elaborar relatório de estudo de demanda reprimida e viabilidade
econômica
para contratualização.
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Meta do Plano: Elaborar instrução normativa para estabelecer critérios do transporte
sanitário eletivo.
- Criar grupo técnico para elaboração da instrução normativa

para estabelecer critérios do transporte sanitário eletivo.
- Elaborar a instrução normativa para estabelecer critérios do

transporte sanitário eletivo.

Ação(es)

- Submeter ao setor municipal de controladoria e procuradoria

para aprovação;
- Submeter ao Conselho Municipal de Saúde para aprovação;
- Implantação

efetiva da instrução normativa que estabelece

critérios do transporte sanitário eletivo.
Metas

Instrução Normativa criada e implantada

Recursos/Fonte

-

Indicador

-

Área(s) Responsável(eis)

Coordenação Municipal da Regulação
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Reabilitação

Física
Objetivo: Executar terapias de fisioterapia de forma precisa a fim de reduzir a permanecia do
paciente no setor e reintegrando-o à sociedade.
Diretriz: Promover atendimento com excelência facilitando o acesso, ofertando avaliação,
tratamento adequado restabelecendo as condições físicas do usuário. Assim, melhorando a
qualidade de vida dos mesmos.
Meta do Plano: Aquisição de um veículo adaptado para trans porte de cadeirantes para a
Unidade de Reabilitação Física
- Firmar parceria para aquisição; ou

Ação(es)

- Aquisição com recurso próprio.

Metas

01 veículo adquirido.

Recursos/Fonte

-

Indicador

-

Área(s) Responsável(eis)

Gestor Municipal

Meta do Plano: Levantamento de material pe rmanente necessário para a realização de
terapias de fisioterapeuta.
- Elaborar

lista de

material permanente

necessário

para a

realização de terapias de fisioterapeuta.

Ação(es)

- Encaminhar lista de material permanente ao Gestor Municipal.

Metas

01 Levantamento de material permanente realizado.

Recursos/Fonte

-

Indicador

-

Área(s) Responsável(eis)

Coordenação da Unidade de Reabilitação Física Municipal.

Meta do Plano: Aquisição de material pe rmanente para a Unidade de Reabilitação Física em
conformidade com levantame nto realizado e aprovado no Conselho Municipal de Saúde.
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- Elaborar planilha de custo quanto à aquisição dos materiais

permanentes elencados;
- Apresentar e aprovar aquisição dos materiais permanentes no CMS.

Ação(es)

- Abertura de processo de aquisição dos materiais permanentes para

a Unidade de Reabilitação Física.
Adquirir 100%

Metas

dos

materiais

permanentes

solicitados

para

Unidade de
Reabilitação Física conforme levantamento técnico aprovado.
Recursos/Fonte

-

Indicador

-

Área(s) Responsável(eis)

Gestor Municipal – Setor Administrativo
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ASSISTÊNCIA DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA

Pronto Atendime nto 24 horas
Objetivo: Consolidar a Atenção às Urgências e Emergências com garantia de acesso nos pontos de
atenção. Diretriz: Aprimorar a atenção às Urgências através do Pronto Atendimento 24h e
centrais de regulação, articulada às outras redes de atenção para garantir o acesso aos serviços de
média e alta complexidade.

Meta do Plano: Atualização do SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência)
Regional, com
base na Rede de Atenção à Urgência e Emergência Estadual.
- Estudo técnico do projeto quanto sua viabilidade;
- Emissão de parecer técnico;

Ações

- Readequações necessárias levantadas (espaço físico, pessoal...)

Metas

01 Equipe de SAMU atualizada

Recursos/Fonte

-

Indicador

-

Área(s) Responsável(eis)

Coordenação do Pronto Atendimento 24 horas e Gestor Municipal

Meta do Plano: Implantar protocolos de atendime nto, conforme categorias de trabalho.
- Manter capacitados todos os servidores do Pronto Atendimento

sobre os POP´s - Procedimentos Operacionais Padrão estabelecidos.
Ações

- Disponibilizar documento

impresso dos POP´s

-

Procedimentos Operacionais Padrão para todos os setores do Pronto
Atendimento.
- Realizar atualizações dos POP´s - Procedimentos Operacionais

Padrão sempre que necessário.
Metas

POP´s

-

Procedimentos

Operacionais

Padrão

do

Pronto
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Atendimento 24
horas implantados e sendo obedecidos pelos funcionários.
Recursos/Fonte

-

Indicador

-

Área(s) Responsável(eis)

Coordenação do Pronto Atendimento 24 horas e Gestor Municipal
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ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
Objetivo: Consolidar a atenção farmacoterapêutica integral à saúde do cidadão por meio de um
atendimento humanizado e de uma dispensação qualificada com orientações farmacêuticas, com
foco no uso racional de medicamentos.
Diretriz: Fortalecer a gestão da Assistência Farmacêutica Municipal, no que se refere à
implementação das atividades do ciclo da assistência farmacêutica (seleção, programação,
aquisição, armazenamento, distribuição e dispensação) assim como dos instrumentos de gestão, de
forma a qualificar o acesso da população a medicamentos eficazes, seguros e de qualidade.
Meta do Plano: Reavaliar a Relação Municipal de Medicamentos Essenciais (REMUME)
sempre que
necessário, sendo realizada sua atualização minimamente uma vez ao ano, com aprovação
no Conselho Municipal de Saúde e posterior publicação de Portaria pela Secretaria Municipal
de Saúde.
- Dispor de Comissão Municipal de Farmacologia (nomeada através

de ato público) para reavaliar a Relação Municipal de Medicamentos
Essenciais sempre que necessário.

Ações

- Dar publicidade legal da Relação Municipal de Medicamentos

Essenciais aprovada no Conselho Municipal de Saúde.
Relação

Metas

Municipal de Medicamentos

Essenciais

(REMUME)

atualizada e
publicada.
Recursos/Fonte

-

Indicador

-

Área(s) Responsável(eis)

Coordenação da Assistência Farmacêutica

Meta do Plano: Manter estoque de medicamentos e insumos descritos na Relação
Municipal de
Medicamentos Essenciais (REMUME) e m quantidade suficiente para atendimento à
população.
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- Alimentar sistema de informação quanto a dispensação e controle

de estoque de medicamentos, afim de subsidiar a relação e o
quantitativo de medicamentos a serem adquiridos;

Ações

- Elaborar junto a gestão municipal a listagem de medicamentos com

quantitativo para aquisição;
- Realizar prestação de contas quanto a compra de medicamentos e

controle de estoque.
Metas

Realizar aquisição de medicamentos da REMUME

Recursos/Fonte

Assistência Farmacêutica: - Próprio; - Estadual; e Federal

Indicador

-

Área(s) Responsável(eis)

Coordenação da Assistência Farmacêutica e Gestor Municipal

Meta do Plano: Aplicar o financiamento na assistência farmacêutica disponibilizado pelas três
esferas
de governo para aquisição de medicamentos e insumos descritos na Relação Municipal de
Medicamentos Essenciais (REMUME)
- Elaborar processo de aquisição de medicamentos e insumos com
indicação

Ações

das devidas dotações orçamentárias em obediência a legislação
vigente do financiamento da assistência farmacêutica.
Metas

Aplicar corretamente o recurso da assistência farmacêutica.

Recursos/Fonte

Assistência Farmacêutica: - Próprio; - Estadual; e Federal

Indicador

-

Área(s) Responsável(eis)

Coordenação da Assistência Farmacêutica e Gestor Municipal
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DETERMINANTES E CONDICIONANTES EM SAÚDE
Objetivo: Articular diferentes setores na resolução de problemas cotidianos elencados como prioritários
e que influenciam diretamente no processo de adoecimento da população.
Diretriz: Promover a qualificação permanente dos profissionais de saúde para que os mesmos possam
realizar atividades de educação em saúde de forma intersetorial nas escolas, unidades de saúde e
comunidade em geral.

Meta do Plano: Realizar palestras de educação em saúde nos temas considerados como
prioritários no
campo inte rsetorial: acidentes de trânsito, agrotóxico, saneamento básico, poluição do ar e da
água.
- Elaborar cronograma de palestras de educação em saúde nos

temas considerados como prioritários;

Ações

- Realizar palestras de educação em saúde nos temas considerados

como prioritários;
Metas

Realizar 01 palestra por trimestre de cada tema prioritário.

Recursos/Fonte

-

Indicador

Gestor Municipal.

Área(s) Responsável(eis)

Coordenações da: APS, Vigilância Sanitária, Vigilância Ambiental
e Vigilância Epidemiológica.

Meta do Plano: Realizar capacitação periódica para os profissionais que utilizam os
sistemas de
informação da saúde, a fim de desenvolver o compromisso dos profissionais de saúde com a
qualidade e confiabilidade dos dados coletados.
- Realizar capacitação para os profissionais que utilizam os

Ações

sistemas de informação da saúde periodicamente.
- Avaliar mensalmente a quantidade dos profissionais capacitados.

Metas

100% profissionais capacitados
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Meta do Plano: Realizar manutenção dos materiais permanentes já existentes quando
avaliada sua
necessidade

(informática, circuito

de vídeo

monitorame nto,

equipamentos

médicos

hospitalares, fisioterapêuticos, odontológicos, cozinha, lavanderia, condicionadores de ar,
ponto eletrônico).
- Verificar necessidade de manutenção dos materiais permanentes;
- Avaliar o custo de manutenção;
- Abrir processo

Ações

de solicitação de manutenção de materiais

permanentes;
- Disponibilizar para uso os materiais permanentes consertados

e/ou dar baixa no patrimônio público em caso de desuso.
Realizar

Metas

manutenção

dos

materiais permanentes sempre

que

necessário.
Recursos/Fonte

-

Indicador

-

Área(s) Responsável(eis)

Gestor Municipal – Setor Administrativo
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8- MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO
O processo de planejamento tem como base diversos referenciais legais e normativos, tais como a Lei nº.
8.080/90, a Lei Complementar nº. 141/2012 e a Portaria nº. 2.135, de 25/09/2013. Esta Portaria, além de
institucionalizar o processo de planejamento, indicou os instrumentos responsáveis pela sua operacionalidade,
destacadamente o Plano Municipal de Saúde (PMS), a Programação Anual de Saúde (PAS), o Relatório Detalhado
do Quadrimestre Anterior (RDQA) e o Relatório Anual de Gestão (RAG).
Na conformidade da regulamentação do Sistema de Planejamento do SUS – PlanejaSUS –, este PMS será
operacionalizado por intermédio das Programações Anuais de Saúde (PAS), que estabelecerão o conjunto de ações
necessárias ao alcance dos objetivos e metas aqui definidos, na
conformidade das diretrizes preconizada.
Considerando o período de vigência do Plano – quatro anos –, a perspectiva é de que as ações empreendidas, na
sua maioria, respondam anualmente por, pelo menos, 25% das metas constantes do PMS. Essa apuração deverá
ocorrer até o final do primeiro trimestre, relativa ao ano anterior, de forma a possibilitar a conclusão do respectivo
Relatório Anual de Gestão – RAG – e sua aprovação no Conselho Municipal de Saúde, tendo em conta o prazo
estabelecido na Lei complementar nº. 141/2012. O Relatório Anual de Gestão imprime caráter dinâmico ao Plano
Municipal de Saúde e realimenta, desta forma, o processo de planejamento. Esse Relatório deve indicar os eventuais
ajustes que se fizerem necessários no P lano e, ao mesmo tempo, orientar a elaboração da Programação Anual de
Saúde subsequente.
Nesse contexto, após a aprovação pelo Conselho Municipal de Saúde (CMS), a gestão do PMS deve
obedecer à dinâmica da administração municipal e do processo de planejamento do SUS, tendo em atenção os
prazos estabelecidos e os subsídios gerados pelos demais instrumentos de gestão e de controle.
A periodicidade orientadora da gestão do PMS indica a necessidade de monitoramento no decorrer de
cada exercício, além de avaliações anuais, de forma a assegurar transparência e visibilidade, acompanhar a
dinâmica de implementação e propiciar a possibilidade de revisões periódicas.
O processo de planejamento deve ser implementado tendo em conta a estreita articulação e
interdependência desses instrumentos básicos, influenciando a definição de políticas e de recursos. Além disso,
vale reiterar que Plano, Programação e Relatório se relacionam diretamente com o exercício da função gestora.
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8 - CONCLUSÃO

A Equipe de saúde na perspectiva do previsto na legislação do SUS trabalhou no objetivo de organizar,
planejar, e fiscalizar um sistema regionalizado e hierarquizado dos serviços de saúde da rede municipal e
prestadores de serviços complementares, com a responsabilidade do gerenciamento do Sistema Único de Saúde –
SUS, determinado plenamente e definido pelas Leis Orgânica da Saúde(Lei nº 8.080/90), Lei nº 9.142/9, que
garante a participação popular na gestão do sistema de saúde e em especial a Constituição Federal de 1988, que
juntas estabelecem obrigações claras aos diferentes níveis de competência e as respectivas atribuições das diversas
instâncias de poder, seja Federal, Estadual ou Municipal.
Compete ao Município de Arataca, por intermédio de sua Secretaria de Saúde e do Conselho Municipal
de Saúde, a responsabilidade de gerenciar, deliberar e fiscalizar as ações e serviços de saúde de forma efetiva,
garantindo o bem estar da população.
Uma grande preocupação enfrentada pela equipe técnica durante os trabalhos de elaboração deste Plano
de Saúde; foi sem dúvida criar um sistema de saúde que facilite o acesso às ações e serviços de saúde que permita
contemplar a toda população, dentro ou fora de seu território, obedecendo aos critérios de regionalização e
hierarquização, permitindo também estabelecer condições de implantar um sistema de referência e contra
referência que garanta uma atenção universal e humanizada a toda população do município. Parte essencial deste
Plano Municipal de Saúde.
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