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Mensagem da Secretaria Municipal da Saúde de Muaná! 

 O sistema de saúde de Muaná tem vários desafios a serem enfrentados, operacionais, 

estruturais e de gestão para garantir a proteção de todos, diminuir as iniquidades, qualificar o acesso, 

e diminuir os óbitos por causas evitáveis. 

 Um sistema de saúde precisa cuidar das pessoas para que não adoeçam e não apenas cuidar 

das doenças. De uma forma geral, os sistemas de saúde foram organizados ao longo do tempo para 

atender as condições agudas, resposta importante para dar conta da situação de saúde vivida nos anos 

anteriores. Porém, Muaná vive uma nova realidade tanto do ponto de vista epidemiológico quanto do 

ponto de vista demográfico. Essa nova realidade se configura por uma tripla carga de doença 

(aumento das condições crônicas, a persistência das condições agudas, e os eventos agudos causados 

pela violência interpessoal e o nosso maior desafio na atualidade combater a pandemia do novo 

coronavírus). 

 Muaná tem hoje mais de 7mil pessoas vivendo com mais de 60 anos, enquanto nascem por 

ano cerca de 600 crianças, evidenciando o envelhecimento da população. Ainda as mudanças no 

estilo de vida das pessoas com aumento da obesidade e a diminuição da taxa de fecundidade. Todos 

esses fatores têm ocorrido de uma forma muito acelerada. 

Diante deste novo cenário, o aumento da prevalência de doenças crônicas coloca consideráveis 

desafios para o sistema de saúde. As condições crônicas requerem modelos complexos, que 

envolvem colaboração entre profissionais de saúde e instituições que tradicionalmente não trabalham 

de forma integrada e articulada. A atenção à saúde baseada no modelo do cuidado ao evento agudo é 

pouco efetivo para atender as necessidades daqueles com condiçõescrônicas. 

 É necessário quebrar o paradigma do atendimento ao episódio agudo, do paradigma da cura 

para o cuidado contínuo às condições crônicas, da atenção à saúde e o envolvimento do cidadão no 

cuidado da sua saúde e dos seus fatores de risco, e da sociedade para conhecer e compreender o 

impacto dos determinantes sociais da saúde. 

 É preciso mudar radicalmente de um sistema reativo de atenção à saúde para um sistema 

proativo.  

 Há que se operar mudanças na gestão do sistema para a tomada de decisão fundamentada em 

evidências e não com base em opiniões, e para isso os sistemas de saúde precisam operar de acordo 

com diretrizes clínicas e protocolos, parâmetros epidemiológicos, e incorporar os conceitos do campo 

da economia na saúde para ganhar escala e qualidade no planejamento de serviços de saúde 

necessários e de qualidade. 
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 Essas mudanças requerem gestores capacitados e equipes proativas. Não obstante todas as 

dificuldades da gestão do sistema de saúde, soma-se ainda o desafio dos recursos humanos 

suficientes e preparados para atender essa nova realidade, trabalhar com diferentes profissionais, de 

forma integrada atuando proativamente durante todo o ciclo de uma condição ou doença, com 

coordenação do cuidado exercido pelas equipes da atenção primária àsaúde. 

 Fortalecer a atenção primária à saúde e tornar as equipes coordenadoras do cuidado do 

cidadão, incorporar indicadores de vulnerabilidade das áreas de abrangência das Unidades de Saúde, 

e implantar um sistema de monitoramento e avaliação são elementos fundamentais para a 

consolidação das Redes de Atenção em Muaná. 

 O Plano Municipal de Saúde 2022 a 2025 contempla as ações com vistas a essa mudança no 

modelo de atenção, um dos grandes desafios que temos a enfrentar nos anos futuros, para responder 

adequadamente as necessidades de saúde da população de Muaná, melhorar a qualidade e os 

resultados dosistema. 

 

 Acrescentar, além de anos de vida para as pessoas, mais vida a esses anos. Viva Muaná! Vida 

longa e Feliz! 

 

“Saber não é suficiente; é preciso aplicar. Querer não é suficiente; é necessário fazer.
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APRESENTAÇÃO 

O Plano Municipal de Saúde, Gestão 2022-2025, norteia os rumos da política pública de 

saúde a ser implementada e monitorada pela Secretaria Municipal da Saúde (SMS) de Muaná 

nos próximos anos. Além de ser aprovado pelo Conselho Municipal de Saúde e ser uma 

exigência legal, é um instrumento fundamental para a consolidação do Sistema Único de Saúde 

(SUS), por meio dele busca-se explicitar o caminho a ser seguido pela SMS para alcançar 

suamissão. 

Para o processo de planejamento destaca-se importantes documentos pertencentes a 

legislação doSUS: 

 A Lei Nº 8080/1990, no Capítulo III, trata especificamente do planejamento, 

estabelecendo que o processo deve ser “ascendente, do nível local até o federal, ouvidos 

seus órgãos deliberativos, compatibilizando-se as necessidades da política de saúde com 

a disponibilidade de recursos em planos de saúde dos Municípios, dos Estados, do 

Distrito Federal e da União” (Art.36). 

 A Lei Nº. 8.142/1990, no Art. 4º, entre os requisitos para o recebimento dos recursos 

provenientes do Fundo Nacional de Saúde, fixa que os municípios, os estados e o 

Distrito Federal devem contar com plano de saúde e relatório de gestão “que permitam o 

controle da aplicação dos recursos federais repassados pelo Ministério daSaúde. 

 Portaria n Nº 2.135/ 2013, Estabelece diretrizes para o processo de planejamento no 

âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS). 

 O Decreto Federal 7.508/2011 e a Lei Complementar 141/2012 colocam o planejamento 

da Saúde como questão obrigatória e central na agenda dos gestores, em um movimento 

ascendente eintegrado. 

 

O planejamento efetivo permite qualificar o desempenho das ações em saúde e 

consequentemente, ampliar o acesso aos serviços e melhorar o perfil de saúde da população. 

Dessa forma, o Plano Municipal de Saúde (PMS) configura-se como eixo central de uma gestão 

voltada para resultados e com participação popular. O monitoramento e a avaliação da execução 

do plano, com estímulo ao uso da informação, tendo por base os resultados alcançados pelos 

indicadores pactuados, são também, estratégias utilizadas para o aprimoramento das atividades 

do planejamento. 

O Plano Municipal de Saúde 2022-2025 foi organizado de forma a permitir uma 

orientação clara para a gestão, para os trabalhadores da saúde e para os cidadãos de Muaná 
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acerca do caminho que o setor saúde percorrerá neste período. Sendo assim, o Plano sintetiza o 

compromisso do gestor na consolidação do SUS, num trabalho conjunto de profissionais da 

saúde sob o olhar atento e comprometido do controle social. 

Foi realizado com base no diagnóstico situacional, perfil sociodemográfico, 

epidemiológico e sanitário e em instrumentos de gestão, tais como: Plano de Governo 

Municipal, Plano Plurianual (PPA), Planejamento Estratégico da SMS, Indicadores de Saúde 

estabelecidos no SISPACTO e etc. 

 

1. MISSÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE 

Formular e desenvolver a política municipal de saúde e a integração regional das redes de 

atenção, com participação da sociedade, promovendo cuidado eficiente, efetivo, oportuno, com 

equidade para a população. 

2. VISÃO 

Ser, até 2025, uma cidade com população saudável e feliz onde o SUS seja reconhecido por 

sua excelência, tornando-se uma referência regional. 

3. VALORES 

Ética entendida como um conjunto de valores morais e princípios, que deve orientar a 

instituição na sua atuação, para criar um ambiente social e político justo, solidário epacífico. 

Respeito entendido como um valor institucional que permite que se possa reconhecer, aceitar, 

apreciar e valorizar as qualidades do próximo e os seus direitos. Portanto, pressupõe um 

comportamento institucional disponível e receptivo, para expressar e ouvir o contraditório, para 

conviver e relacionar-se com as diferenças mais variadas e com as preferências da maioria e das 

minorias. 

Transparência entendida como tornar de domínio público os atos do governo, dar pleno 

conhecimento ao cidadão das políticas públicas; é cultivar a noção de interdependência e de que a 

história de uma organização se constrói junto com todos, em um modelo no qual a confiança é 

protagonista. 

Eficiência entendida como a capacidade instititucional e dos profissionais de fazer as coisas 

no tempo devido sem erros e utilizar somente os recursos necessários. 
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Compromisso entendido como a capacidade da instituição de sustentar uma escolha, em 

razão da sua missão e visão; e o comprometimento com os resultados desejados para a sociedade. 

4. CARACTERÍSTICAS GERAIS DO MUNICÍPIO DE MUANÁ 

4.1. HISTÓRICO 

 A origem do Município de Muaná encontra-se numa fazenda particular que, pelo seu 

desenvolvimento, transformou-se em povoado e, posteriormente foi elevado à categoria de freguesia, 

em 1757 sob nome de (São Francisco de Paula). 

 Este foi o primeiro município do Estado do Pará a aderir a Independência do Brasil, ocorrido EM 28 

de maio de 1823. Sendo comemorado anualmente em uma celebração cívica, com desfiles escolares 

na cidade. 

 O Conselho do Governo da Província em sessão de maio de 1833, elevou essa freguesia à condição 

de Vila, pela Lei nº 324, de 6 de julho de 1895. 

 Em 28 de maio de 1823 após uma grande batalha que durou cerca de quatro horas de fogo cruzado. 

Os revoltosos que queriam aderir independência, conseguiram vencer as forças imperias portuguesas 

no local onde hoje é a frente da cidade. Nos anos de 1935 a 1940, refugiados da revolta conhecida 

como Cabanagem, no Pará, vieram para algumas regiões do município de Muaná. Esta é uma das 

únicas cidades do Marajó que tiveram o nome original preservado, após a mudança exigida pelo 

governador para as 'freguesias' do Marajó, por volta de 1750, Muaná era a tribo da região, 

remanescente da nação nheengaíba, que dominou o Marajó antes da chegada dos colonizadores. 

 O Município é formado por vários distritos e vilas como: Distrito de São Miguel do Pracuúba, 

Ponta Negra, Palheta e Jararaca. Existe a ilha do Palheta onde existe as ruinas do antigo engenho de 

cachaca, acucar e alcool do sec.XVIII. e XIX. Existe também na ilha do palheta um antigo chale do 

senhor do engenho pertencente a familia maues e tocantins que eram os donos do engenho palheta. 

4.2. LOCALIZAÇÃO E CLIMA 

O município de Muaná pertence à Mesorregião do Marajó e à Microrregião Arari. A sede municipal 

tem as seguintes coordenadas geográficas: 01º 31‟ 55” de latitude Sul e 49º 13‟ 10” de longitude a 

Oeste de Greenwich. 

LIMITES TERRITORIAIS 

Ao Norte – Município de Ponta de Pedras 

Ao Sul – Município de Limoeiro de Ajuru 

https://pt.wikipedia.org/wiki/1757
https://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A3o_Francisco_de_Paula
https://pt.wikipedia.org/wiki/Estado_do_Par%C3%A1
https://pt.wikipedia.org/wiki/Independ%C3%AAncia_do_Brasil
https://pt.wikipedia.org/wiki/1823
https://pt.wikipedia.org/wiki/Prov%C3%ADncia
https://pt.wikipedia.org/wiki/1833
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A Leste – Município de Ponta de Pedras 

A Oeste – Municípios de São Sebastião da Boa Vista e Anajás 

 A cobertura vegetal do município de Muaná é formada por áreas de Cerrados, Floresta Densa de 

Planície Aluvial e áreas de Capoeira. 

CLIMA 

 Pela classificação de Köppen, o clima do Município correspondente ao tipo Am, que assim se 

qualifica: média mensal com temperatura mínima superior a 18º C, estação seca de pequena duração 

e umidade suficiente para manutenção da floresta, amplitude térmica que não ultrapassa 5º C. Há 

ligeira variação para o tipo Ami, com chuvas de verão-outono, com incidência maior de fevereiro 

aabril. 

 Como em toda Amazônia, a temperatura do ar apresenta-se elevada, com média de 26,3º C, 

máxima de 32,4º C e mínima de 24,1º C. A umidade está sempre acima de 80%. 

 A precipitação pluviométrica está regulada em cerca de 2.202mm anuais. Abril é o mês 

considerado como de maior pluviosidade e já chegou a registrar cerca de 441,0 mm. Novembro é o 

menos pluvioso e registrou apenas 9 mm. Predominam ventos de nordeste, que atingem uma média 

de 21m/seg, considerados ventos fortes. A nebulosidade é típica da região, apresentando-se alta, 

sobretudo no período mais chuvoso. 

 Pelas condições climáticas, segundo o método de balanço hídrico de Thomwaite, constata-se 

que no Município, a maior disponibilidade de água no solo acontece nos meses de fevereiro e junho. 

4.3. SOLOS 

 Dominam no município os solos Hidromórficos Gleizados representados, principalmente, 

pelos solos Gleis Eutróficos e Distróficos, associados a solos Aluviais. Também se encontram 

presentes os Plintossolos, em menor ocorrência. 

4.4. VEGETAÇÃO 

 A cobertura vegetal do município de Muaná é formada por áreas de Cerrados, Floresta Densa 

de Planície Aluvial e áreas de Capoeira. 

4.5. PATRIMÔNIONATURAL 
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A alteração da cobertura vegetal, trabalhando com imagens LANDSAT-TM do ano de 1986, estava 

em 13,79%. Destacam-se os rios Muaná, Pracuúba, Anabiju e Guajará e as ilhas Mandi e Joroca. É 

uma região importante, de evolução recente e atual, cujos organismos florestais e campestres isolados 

na ilha merecem prioridades para preservação. Mesmo que o número total desses organismos não 

seja muito grande, é um ecossistema insular típico, de grande importância para estudos ecológicos. 

4.6. TOPOGRARFIA 

 A topografia do Município é representada por baixos níveis, tendo como referência a sede 

municipal, com uma altitude de 20 m, que é considerada uma das cotas mais altas do Município. 

GEOLOGIA ERELEVO 

  A estrutura geológica do Município é constituída por sedimentos do Quaternário Antigo e 

Atual, estando o primeiro assente em restos de sedimentos do Terciário Barreiras, enquanto o 

segundo é representado por aluviões, terraços evárzeas, morfoestruturalmente insere-se na unidade 

que corresponde ao Planalto Rebaixado da Amazônia. 

HIDROGRAFIA 

 A hidrografia do município de Muaná é representada, principalmente, pelo rio Pará, que fica 

ao sul e a sudeste e para o qual converge toda a drenagem do Município. Nessa região, destaca-se o 

rio Pracuúba e seu afluente, o rio Guajará, que servem de limite oeste com o município de São 

Sebastião da Boa Vista. O Pracuúba, após receber o rio Guajará e os furos Atatá Grande, Fronteira e 

Japuaçara, forma várias ilhas e deságua no rio Pará. O furo Atatá Grande, 

decursolargoecurto,seinterligacomváriosfuroserecebeorioTapuruquaraedeságuanorioPará. 

 O rio Pará se interliga, também, com toda a porção centro-sul do Município, considerada, 

igualmente, uma área anastomosada, em face da drenagem caótica existente, onde estão presentes os 

rios Muaná e Inamaru. O rio Inamaru se interliga com rios maiores, a leste do Muicípio, como é o 

caso do rio Atuá, que recebe o extenso rio Anabiju, que deságua no rio Pará. O rio Anabiju é o limite 

natural, a leste, com o município de Ponta de Pedras. 

 5.  ASPECTOS DEMOGRÁFICOS e SOCIOECONÔMICOS 

5.1. POPULAÇÃO TOTAL 

 Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) a população estimada de 

Muaná, em 2021, é de 41.454 habitantes. Contudo, a população censitária (Censo 2010), era de 

34.104 habitantes, o que corresponde a um crescimento de 16,4% da população de Muaná na ultima 
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decada (7.350 habitantes). As mulheres são 52,8% do total e os homens 47,2 %. 

ECONOMIA E RENDA 

 O Municipio de Muaná tem sua economia baseada principalmente no extrativismo, com 

destaque para açai e pescado, o que movimenta a economia local, a grande maioria dos empregos 

formais são gerados pela administração pública e pelo comercio local. 

 Segundo o ultimo censo 2010, o PIB percapita gora em torno de 6.472,59, e seu IDHM 0,547. 

ESCOLARIDADE 

 A instituição da plena alfabetização das crianças brasileiras até, no máximo, o final do 

terceiro ano do ensino fundamental, estabelecida na meta 05 da Lei nº 13.005, de 25 de Junho de 

2014, do Plano Nacional de Educação – PNE –, delega a todos os municípios ações para 

seucumprimento. 

 Em Muaná, no ano de2019, os alunos dos anos inicias da rede pública tiveram nota média de 

4,2 no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica - IDEB. Para os alunos dos anos finais, essa 

nota foi de 4,6. Na comparação com cidades do mesmo estado, a nota dos alunos dos anos iniciais 

colocava a cidade na posição 70 de 144. Considerando a nota dos alunos dos anos finais, a posição 

passava a 24 de 144. 

 A taxa de escolarização (para pessoas de 6 a 14 anos) foi de 84,7% em 2019. Ocupa a posição 

107 de 144 dentre as cidades do estado e a posição 5.368 de 5570 dentre as cidades do Brasil.  

6. CONDIÇÕES DE SAÚDE 

6.1. NASCIDOS VIVOS 

O SINASC, Sistema de Informação sobre Nascidos Vivos do Ministério da Saúde, reúne 

dados sobre os nascidos vivos e suas características mais importantes, relativas ao parto, ao recém-

nascido e à mãe. No ano de 1997, o SINASC foi implantado em Muaná, com o objetivo de reunir 

informações epidemiológicas referentes aos nascidos vivos no município. 

A Declaração de Nascido Vivo (DNV) é o documento padrão do Ministério da Saúde, fonte 

de dados para o SINASC e é preenchido na Unidade Mista de Saúde para todas as crianças que 

nascem vivas. As informações contidas na DNV oferecem importantes subsídios para a vigilância 

dos recém nascidos na prevenção da morbimortalidade infantil e, o município deMuaná identifica as 

crianças de risco ao nascer e estabelece vigilância prioritária para esses grupos. 

Observando a séria histórica, nota-se diminuiçãono número de nascimentos, com discretas 

oscilações ano a ano, totalizando redução de 14,8% no número de nascidos vivos entre 2018 e 2020 

em Muaná. 
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Expressiva redução ocorreu em, semelhante ao perfil nacional. Em números absolutos, em 

Muaná houve 94 nascidos vivos a menos que no ano anterior. 

 

Quadro 01: Nascidos Vivos residentes em Muaná, 2019 – 2021. 

ANO NÚMERO DE NASCIDOS VIVOS 

2019 581 

2020 636 

2021 542 
 

6.2. MORTALIDADEINFANTIL 

A taxa de mortalidade infantil é calculada a partir do número de óbitos de menores de um ano 

de idade por mil nascidos vivos, na população residente em determinado espaço geográfico, no ano 

considerado. É um indicador fundamental que, além de estimar o risco de morte dos nascidos vivos 

durante o seu primeiro ano de vida, reflete, de uma maneira geral, as condições de desenvolvimento 

socioeconômico e infraestrutura ambiental, bem como o acesso e a qualidade dos recursos 

disponíveis para atenção à saúde materna e da população infantil. Outros aspectos também 

influenciam a sua redução, como o declínio da fecundidade e o efeito de intervenções públicas em 

saúde, saneamento, educação da população feminina, entre outros. 

Expressa um conjunto de causas de morte cuja composição é diferenciada entre os subgrupos 

de idade e fornece importantes subsídios para os processos de planejamento, gestão e avaliação de 

políticas e ações de saúde voltadas à atenção pré-natal e ao parto, bem como para a proteção da saúde 

infantil. 

As menores taxas de mortalidade infantil são encontradas em países  desenvolvidos e giram 

em torno de 3 mortes para cada mil nascidos vivos. Em países pobres, ao contrário, as taxas são 

muito elevadas. A Organização Mundial da Saúde aponta como indicador aceitável coeficiente 

inferior a 10/1.000 nascidos vivos. Muaná apresenta este coeficiente considerado alto desde 2018. 

Em 2019 atingiu 33,1/1.000 nascidos vivos, e dados preliminares referentes ao ano de 2020, 

demonstraram a ocorrência de 20 óbitos infantis, perfazendo taxa de 36,9 óbitos por 1.000 nascidos 

vivos. 

Entre os coeficientes perinatal, neonatal e pós-neonatal, o que mais influencia historicamente 

a taxa de mortalidade infantil é o componente neonatal, que diz respeito aos óbitos infantis ocorridos 

até 28 dias de vida. 

Este componente pode ser desagregado, ainda, em precoce e tardio. O primeiro refere-se aos 

óbitos de crianças com até sete dias e estima o risco de um recém-nascido vivo morrer durante sua 
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primeira semana de vida. O segundo diz respeito aos óbitos de crianças entre 7 até 28 dias de vida, 

ambos refletem as condições socioeconômicas e desaúde da mãe, bem como a qualidade da 

assistência pré-natal, ao parto e ao recém- nascido. 

Já o coeficiente de mortalidade infantil pós-neonatal, que informa o risco de um nascido vivo 

morrer entre 28 e 364 dias de vida, reflete o desenvolvimento socioeconômico e de infraestrutura 

ambiental, que condicionam a desnutrição infantil e as infecções a ela associadas, bem como o acesso 

e a qualidade dos recursos disponíveis para atenção à saúde materno-infantil. Em realidades em que a 

mortalidade infantil é muito alta, seu componente pós-neonatal é frequentemente o mais elevado. 

O coeficiente de mortalidade infantil perinatal, por sua vez, estima o risco de um feto nascer 

sem sinais de vitalidade ou, nascendo vivo, morrer na primeira semana. Ele detém um grande 

potencial de reduzir a mortalidade fetal, neonatal e infantil O período perinatal inicia em 22 semanas 

completas de gestação e termina aos sete dias completos após o nascimento. Inclui, portanto, os 

óbitos fetais e os ocorridos no período neonatal precoce. Os fatores que o influenciam estão também 

relacionados à gestação e ao parto, bem como ao acesso a serviços de saúde e qualidade da 

assistência pré-natal, ao parto e ao recém-nascido. 

6.3. MORTALIDADE MATERNA 

Óbitos maternos são definidos na CID-10 como a morte de uma mulher durante a gestação ou 

até 42 dias após o seu término, independentemente da duração ou localização da gravidez, em razão 

de qualquer causa relacionada com ou agravada por este estado fisiológico ou por medidas a ele 

relacionadas. Estão excluídas deste marcador as causasexternas. 

Muaná vem apresentando uma queda na linha de tendência da razão de morte materna 

(RMM) nos ultimos anos. 

O Pacto Nacional de Redução de Mortalidade Materna e Neonatal é um acordo interfederativo 

que tem por objetivo articular os atores sociais historicamente mobilizados em torno da melhoria da 

qualidade de vida de mulheres e crianças, na luta contra os elevados índices de mortalidade tanto 

materna quanto neonatal no país. 

Foi lançado em oito de março de 2004, aprovado na Comissão Intergestores Tripartite (CIT) e 

no Conselho Nacional de Saúde (CNS) e, conta com a adesão das 27 unidades federadas. A meta 

estabelecida é a redução anual de 5% desses indicadores para atingir índices considerados aceitáveis 

pela Organização Mundial da Saúde (OMS), a médio e longo prazo. Os princípios que o embasam 

são, entre outros, o respeito aos direitos humanos de mulheres e crianças; a consideração das questões 

de gênero, dos aspectos étnicos e raciais e das desigualdades sociais e regionais; a decisão polít ica de 

investimentos na melhoria da atenção obstétrica e neonatal; e a ampla mobilização e participação de 
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gestores e organizaçõessociais. 

Muaná apresentou no ano de 2019 uma razão de mortalidade materna inferior a 70/100 mil 

nascidos vivos, o que é considerado baixo pela Organização Mundial da Saúde (OMS). A 

característica rara do evento só permitirá avaliar a sustentabilidade dessa razão nos próximos anos. 

Deve-se ressaltar que a redução da mortalidade materna e infantil é um processo lento e 

gradativo em razão do grande número de variáveis que nele interferem. 

Por tudo isso, as informações trabalhadas demandam análise criteriosa, mediante o 

cruzamento com outras variáveis que têm influência sobre o indicador, com a finalidade de 

identificar as causas dos óbitos maternos, obtendo fundamentos para a escolha ou adequação de 

estratégias de enfrentamento da mortalidade materna nomunicípio. 

6.4. MORTALIDADEGERAL 

As informações sobre mortalidade são obtidas por meio de coleta sistemática de dados 

lançados nas declarações de óbito (DO) e inscritos no Sistema de Informação sobre Mortalidade 

(SIM) do Ministério daSaúde. 

O SIM foi criado em 1975 e padronizado no território nacional em 1979 com o objetivo de 

permitir a elaboração de indicadores de melhor qualidade, capazes de subsidiar os gerentes e gestores 

de saúde nos seus planejamentos e decisões. Em 1992, com a descentralização desse sistema para os 

municípios, as informações relativas à mortalidade tornaram-se mais ágeis e qualitativamente 

melhores, fornecendo dados mais fidedignos para aprimorar o monitoramento do quadro de saúde da 

população. 

A análise dos dados do SIM permite a construção de importantes indicadores para o 

delineamento do perfil de saúde de uma região. A partir dele pode-se obter a mortalidade 

proporcional por causas, faixa etária, sexo, local de ocorrência e residência, letalidade de agravos dos 

quais se conheça a incidência, bem como taxas de mortalidade geral, infantil, materna ou por 

qualquer outra variável contida naDO. 

Em termos gerais, taxa de mortalidade inclui as taxas que medem a frequência de óbitos. 

Quando a expressão é utilizada sem qualificação específica, representa a taxa bruta de mortalidade 

que relaciona o número de óbitos ocorridos em um ano com o número de expostos ao risco de morrer 

no mesmo período (população). 

Definida como o número total de óbitos, por mil habitantes, na população residente em 

determinado espaço geográfico e ano considerado, é influenciada pela estrutura da população quanto 

à idade e ao sexo. Taxas elevadas podem estar associadas a baixas condições socioeconômicas ou 

refletir elevada proporção de pessoas idosas na populaçãototal. 



19 

 

 

Quando se analisa, por outro lado, a mortalidade de apenas uma fração da população diz-se 

taxas específicas de mortalidade e as mais comuns são as taxas específicas por idade e sexo. 

Definem-se como o número de óbitos pela causa considerada, expresso por 100 mil habitantes, 

ocorridos em determinado local e período. 

Em relação ao perfil de mortalidade em Muaná, a situação da população vem se modificando, 

destacando-se, além do aumento dos óbitos infantis, anteriormente descrita, a redução relativa das 

mortes por doenças infecciosas e o aumento daquelas decorrentes dedoençascrônico-

degenerativas.Osagravosrelacionadosaoenvelhecimento populacional, como o Alzheimer, Acidente 

Vascular Cerebral e a mortalidade associada a quedas sofridas pelos idosos, também vêm 

despontando de maneira significativa como causas de mortes nos últimosanos. 

7. MORBIDADE 

7.1 AGRAVOS DE NOTIFICAÇÃO OBRIGATÓRIA 

Observa-se queda no número de casos de agravos, em relação aos agravos de notificação 

obrigatória, em 2018 foram confirmados 318 casos de agravos de notificação obrigatória no SINAN, 

em 2019 foram 300 casos confirmados e em 2020 esse numero caiu para 2020, conforme apresentado 

nos realtorios do SINAN. 

Dos agravos agudos confirmados, o mais frequente foi o atendimento antirrábico humano, 

seguido de acidentes por animal peçonhento e os infectados por doença de chagas. Em 95% dos casos 

de atendimento antirrábico humano a origem da lesão correspondeu à mordedura de cão e gato, entre 

os acidentes com animais peçonhentos, foram causados por serpentes e escorpiões, em sua maioria 

classificados como acidentes moderados ou leves. 

Quadro 02: Série histórica de casos confirmados de agravos de notificação obrigatória, Muaná, 

2018 a 2020. 

AGRAVOS 2018 2019 2020 

AtendimentoAntirrábico Humano 179 159 100 

Doença de Chagas 42 20 21 

Sarampo 0 0 24 

Sífilis Congenita 3 9 11 

Acidente por AnimaisPeçonhentos 
 

71 

 

91 

 

53 

Meningite 1 0 0 

Toxoplasmose 3 0 2 

Dengue 78 33 15 

Sifilis em Gestante 3 9 12 
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Observando o comportamento dos agravos de notificação compulsória mais registrada no 

período de 2018 a 2020 em Muaná, percebe-se que os atendimentos antirrábicos, com pequenas 

variações para mais ou para menos. Os acidentes com animais peçonhentos tiveram redução de sua 

frequência em 2020. 

7.2. INTERNAÇÕES POR CAUSAS SENSÍVEIS A ATENÇÃO PRIMÁRIA 

No que se refere às Condições Sensíveis à Atenção Primária (CSAP), estas constituem um 

conjunto de problemas de saúde para os quais a efetiva ação da atenção primária reduz a necessidade 

de internações. É um indicador que serve para acompanhamento da qualidade da atenção primária, 

pois a prevenção de doenças, o diagnóstico e o tratamento precoce de patologias agudas, bem como o 

controle e acompanhamento de patologias crônicas, devem resultar no controle dessas doenças sem 

necessidade de hospitalização dos seusportadores. 

Altas taxas de internações por CSAP estão associadas a deficiências na cobertura dos serviços 

e/ou à baixa resolutividade desse nível da atenção para determinados problemas de saúde. É um sinal 

de alerta, que deve acionar mecanismos de análise para identificação das causas e proposições de 

ajustes dos processos envolvidos. 

A Portaria do Ministério da Saúde nº 221, de 17/04/2008, define a Lista Brasileira de 

Condições Sensíveis à Atenção Primária, com 17 grupos de causas de internações e diagnósticos, e a 

torna instrumento de avaliação da atenção primária e/ou da utilização da atenção hospitalar. No 

período de 2021, ocorreram 1.854 internações por ano de pessoas residentes em Muaná.  

Comparando os internamentos por CSAP, os motivados por gravidez, parto e puerpério e os 

demais diagnósticos de internamento, verifica-se que o número de internações por CSAP apresentou 

importante crescimento no ultimo ano. 

As hospitalizações do período gestacional e perinatal também apresentaram a maior taxa de 

internações, o que acompanha uma crescente da taxa de natalidade ocorrida no período. 

Quadro 03: Internações segundo Capítulo CID – 10. 

Internações segundo Capítulo CID-10 
Município: 150490 Muaná 

Período: 2021 

Capítulo CID-10 Internações 
 

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

TOTAL 1.854 
 

I. Algumas doenças infecciosas e parasitárias 225 
 

II. Neoplasias (tumores) 13 
 

III. Doenças sangue órgãos hemat e transt imunitár 9 
 

IV. Doenças endócrinas nutricionais e metabólicas 14 
 

VI. Doenças do sistema nervoso 6 
 

VIII.Doenças do ouvido e da apófise mastóide 1 
 

IX. Doenças do aparelho circulatório 50 
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X. Doenças do aparelho respiratório 125 
 

XI. Doenças do aparelho digestivo 126 
 

XII. Doenças da pele e do tecido subcutâneo 45 
 

XIII.Doenças sist osteomuscular e tec conjuntivo 14 
 

XIV. Doenças do aparelho geniturinário 210 
 

XV. Gravidez parto e puerpério 793 
 

XVI. Algumas afec originadas no período perinatal 25 
 

XVIII.Sint sinais e achad anorm ex clín e laborat 17 
 

XIX. Lesões enven e alg out conseq causas externas 156 
 

XXI. Contatos com serviços de saúde 25 
 

 

8. COBERTURAVACINAL 

A avaliação da cobertura vacinal inclui um conjunto de indicadores que informam a potencial 

proteção de crianças menores de um ano para algumas doenças imunopreveníveis, como a 

tuberculose, hepatite B, sarampo, rubéola, caxumba, difteria, tétano, coqueluche, meningites e outras 

doenças invasivas por Haemophilus influenzae, doença por rotavírus, pneumonia e meningite por 

pneumococo, meningite meningocócica C e poliomielite. 

Os resultados da cobertura vacinal de menores de 1 ano de 2019 estão detalhados tabela 

abaixo, e apontam o alcance das metas de cobertura para as vacinas: BCG, Rotavírus, meningococo 

C, Hepatie B, Penta Valente, Pneumocócica e Poliomielite. 

Foi observado que apesar de estratégias realizadas pelos serviços de saúde as metas das 

vacinas não foram atingidas, indicando a necessidade de um repensar nas estratégias de vacinação da 

população em questão.   

Tabela 01: Cobertura Vacinal de crianças menores de 1 ano segundo o tipo de vacina. Muaná 

2019-2021. 

Vacina/ 

Ano 
População* B.C.G 

PENTA 

 
PÓLIO/VIP** 

Hepatite 

B 

PNEUMO 

10*** 

MENINGO 

C*** 
ROTAVÍRUS 

 

2019 

 

< 1 ano % % % % % % % 

572 91,26 56,29 68,71 56.29 89,86 85,66 77,10 

FONTE: SMS/DI 

9. VIGILÂNCIA SANITÁRIA – VISA 

As ações de Vigilância Sanitária (VISA) são pautadas na promoção e prevenção da saúde da 

população, com ações capazes de eliminar, diminuir ou prevenir riscos à saúde e intervir nos 

problemas sanitários decorrentes do meio ambiente, da produção e da circulação de bens e da 

prestação de serviços de interesse da saúde. Baseado nisso, a Vigilância Sanitária atua principalmente 

junto aos estabelecimentos, realizando inspeções sanitárias de rotina, por solicitação da própria 

empresa ou pelo recebimento de denúncias. 
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Considerando o risco sanitário dos diferentes ramos de atividade a Vigilância Sanitária de 

Muaná possui uma Programação das Ações Prioritárias em Vigilância Sanitária – PAVS, a qual 

monitora as inspeções sanitárias de atividades de maior risco sanitário nos distritos sanitários do 

município, considerando as pactuações realizadas com a Secretaria de Saúde Estadual através do 

SISPACTO, assim como a classificação de risco estabelecida em legislaçõessanitárias. 

Os estabelecimentos que exercerão atividades de interesse à saúde, devem obrigatoriamente 

possuir Licença Sanitária. 

Em relação aos estabelecimentos prestadores de serviços de Saúde no município, As 

avaliações são feitas anualmente em 100% dos estabelecimentos, para fins de liberação de Licença 

Sanitária . No entanto, estas ocorrem sistematicamente durante este período, por diversas outras 

razões, como: avaliações para fins de credenciamento, habilitações, atendimento a denúncias, 

investigações e demais situaçõespertinentes. 

No âmbito da Vigilância Sanitária de Alimentos, além das inspeções sanitárias, participamos 

também do Programa Estadual de Análise de Resíduos de Agrotóxicos em Alimentos (PARA-PA) 

cujo objetivo é avaliar continuamente os níveis de resíduos químicos de agrotóxicos nos alimentos, 

fortalecendo a capacidade do Governo em atender a segurança alimentar e contribuir para a proteção 

e promoção da saúde da população. O programa é realizado, pelas equipes de Vigilância Sanitária 

municipal e estadual. 

São inúmeras as parcerias que a VISA tem com outros órgãos e secretarias, e um exemplo 

disso é a realização de Varias ações em conjunto entre Polícia Militar, Polícia Civil, Guarda 

Municipal, Conselho Tutelar, Secretaria de Meio Ambiente, Secretaria de Promoção Social, 

Ministério Público e a Prefeitura Municipal de Muaná, A ação Integrada de Fiscalização Urbana, 

para a realização de fiscalizações de atividades de lazer e de finais de semana visando 

atenderademandadedenúnciasrelativasàperturbaçãodosossego,faltadealvaráe outras autorizações 

oficiais, precárias condições de higiene, crianças em situações de risco, dentre outras reclamações, 

denúncias e solicitações e neste ultimo ano foi a linha de frente nessas ações de enfretnamento da 

pandemia do novo coronavirus. 

10. PROGRAMA MUNICIPAL DE CONTROLE DO AEDES 

O quadro epidemiológico atual da dengue no país caracteriza-se pela ampla distribuição do 

Aedes aegypti em todas as regiões, com uma complexa dinâmica de dispersão do seu vírus, 

provocando a ocorrência de epidemias nos principais centros urbanos do país, infligindo um 

importante aumento na procura pelos serviços de saúde, com ocorrência de óbitos. 

O Programa Municipal de Controle do Aedes de Muaná, no intuito de manter a infestação do 
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município menor que 1% e reduzir o risco de epidemia pelos agravos transmitidos pelo mosquito, 

realizam as seguintes ações preconizadas nas Diretrizes Nacionais para a Prevenção e Controle de 

Epidemias de Dengue (Ministério da Saúde – Brasília, 2009): 

1. Dois Levantamentos Rápidos de Índice de Infestação por Aedes aegypti – LIRA ao ano. 

2. Pesquisa larvária em pontos estratégicos (PE), em ciclos quinzenais, com tratamento focal 

e/ou residual, quando indicadotecnicamente. 

3. Pesquisa entomológica com larvitrampas, em ciclos semanais, em locais estratégicos de 

possível entrada do vetor noMunicípio. 

4. Delimitação de focos, quando for detectada esporadicamente a presença do vetor em PE, 

armadilhas ou em função do resultado de pesquisa vetorial especial (PVE) com vistoria e 

remoção de criadouros em todos os imóveis do entorno respeitando um raio de 300metros. 

5. Bloqueio de Transmissão de casos positivos de dengue, zika ou chikungunya, com vistoria e 

remoção de criadouros em todos os imóveis do entorno respeitando um raio de 300metros. 

6. Tratamento focal e/ou residual em imóveis com foco positivo conforme indicaçãotécnica. 

7. Visitas com orientação e remoção de criadouros em todos os imóveis urbanos (residências, 

comércios, indústrias, órgãos públicos, terrenos baldios, entre outros) e infraestruturas 

públicas (praças, parques, jardins, bueiros, etc) do território, respeitando o disposto na Lei nº 

13.301, de 27 de junho de 2016 e as Diretrizes da Sala Nacional de Coordenação e Controle 

dos vírus da dengue, zika e chikungunya; para o Enfrentamento à Microcefalia (Diretriz 

SNCC nº 1.3/2016). 

8. Atividades de comunicação, mobilização e educativas realizadas em todo o município a fim 

de propiciar a adesão das pessoas e da sociedade organizada, de maneira consciente e 

voluntária, para o enfrentamento da proliferação do Aedes aegypti e consequentemente 

redução da ocorrência dos agravos transmitidos por este vetor (dengue, zika echikungunya). 

O resultado do Levantamento Rápido de Índice de Infestação por Aedes aegypti (LIRA) 

realizado em junho de 2019 foi de 0%. O Programa Nacional de Controle da Dengue define que os 

municípios que apresentam índices de infestação predial inferiores a 1% estão em condições satisfatórias. 

11. AÇÕES DE VIGILÂNCIA, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ZOONOSES 

E VETORES 

As ações realizadas por esta Unidade são voltadas para vigilância, prevenção e controle de 

zoonoses e acidentes causados por animais peçonhentos e venenosos, de relevância para saúde 

pública, sendo: 

 Vigilância da Raiva 
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 Vigilância e Controle da Fauna Sinantrópica 

 Vigilância de outras Zoonoses 

12. ATENÇÃOHOSPITALAR 

A Rede de Atenção Hospitalar constitui-se, principalmente, de estabelecimentos que 

realizam os procedimentos de saúde que exigem maior agregação tecnológica, assim como os de 

maior custo para o Sistema. Esta rede está organizada levando em consideração a complexidade do 

hospital e suas habilitações junto ao Ministério da Saúde. 

A assistência hospitalar em Muaná é realizada por 26 leitos hospitalaressendo 

Todos vinculados ao SUS, conforme informações do Cadastro Nacional de Estabelecimentos de 

Saúde – CNES. Ressalta-se que o CNES é um sistema dinâmico de cadastramento para a totalidade 

de serviços de saúde, não sendo restrito aos serviços vinculados ao SUS. 

Os leitos hospitalares de Muaná estão distribuídos em4 enfermarias no Hospital Municipal de 

Muaná, entre as Clinicas: Medica, Cirurgica, Obstetrica e Pediatrica. 

Os leitos hospitalares são cadastrados segundo o tipo de assistência médica desenvolvida. 

Tabela 02: Total de Leitos Hospitalares em Muaná, Dezembro 2021. 

 

TIPOS DE LEITOS EXISTENTE SUS NÃO SUS 

Cirúrgicos 05 05 00 

Clínicos 08 08 00 

Obstétricos 08 08 00 

Pediátricos 05 05 00 
 

O sistema hospitalar atual enfrenta, algumas vezes, gargalos assistenciais, que podem ser 

atribuídos a alguns fatores entre os quais a menor disponibilidade de serviços e programação das 

cidades vizinhas, com isso o municipio acaba sendo referencia hospitalar para os pacientes de 

municipios vizinhos, outro fator tambem é a carencia de profissiionais e equipamentos para o serviço 

hospitalar. 

Os serviços hospitalares encontram-se inseridos no SUS em Muaná com papéis e fluxos 

definidos. Em relação aos papéis, o muncipio atende até onde consegue ter resolutividade, os casos 

de maior complexidade saõ encaminhados via SISREG ou SER para os hospitais de referencia do 

estado que compoem as Redes de Média e Alta Complexidade como urgência e emergência, UTI, 

obstetrícia de risco, cardiovascular de alta complexidade, neurocirurgia, oncologia, transplantes, 

ortopedia e traumatologia e outros. 
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Assim, as internações hospitalares são auditadas com análise administrativa, técnica e 

financeira. Todas as internações são avaliadas pelos auditores previamente à emissão das AIHs (por 

meio da análise dos laudos de emissão de AIH) e revistas por amostragem após o faturamento (por 

meio da análise dos espelhos das AIH). 

13. ATENÇÃO AMBULATORIAL ESPECIALIZADA EHOSPITALAR 

Atenção à Saúde abrange as questões relacionadas aos atendimentos ambulatórias e 

hospitalares. É um setor que deve avaliar as ofertas e as demandas vindas da Atenção Primária, 

construindo as linhas guias em conjunto, protocolos de referências para direcionar e qualificar os 

encaminhamentos. Fazem parte desse setor da Saúde, a Central de Marcação de Consulta 

Especializada e o Laboratório Municipal. 

Medidas têm sido tomadas com o objetivo de ampliar o acesso aos serviços ambulatoriais 

especializados e demais arranjos organizacionais que permitam acesso em tempo adequado aos 

usuários do SUS-Muaná, de acordo com suas necessidades de saúde. Hoje há um mecanismo de 

priorização para que toda a APS possa solicitar mediante justificativa clínica a consulta em todas as 

especialidades, com o objetivo que o paciente tenha sua necessidade atendida no tempooportuno. 

Neste sentido, tem ocorrido uma forte articulação com a Atenção Primária, a partir da 

compreensão de que a otimização da utilização dos serviços especializados está intimamente 

relacionada à garantia do acesso e da qualidade dos serviços prestados nos Postos de saúde. Além 

disso, esta articulação vem sendo realizada em busca da consolidação da APS enquanto principal 

porta de entrada e articuladora do SUS-Muaná. 

O projeto estratégico da Secretaria Municipal de Saúde Já prevê um conjunto de ações para 

diminuir o tempo de espera nas filas por exames, consultas eCirurgias na capital. Além de organizar 

ações em diversas frentes visando a redução do absenteísmo nas consultas agendadas como: 

 Trabalhar na comunicação entre a UBS e o usuário na informação do agendamento; 

 Conscientizar a população a necessidade do cadastro atualizado e da confirmação de presença 

nas consultasagendadas; 

 Exigir dos prestadores o registro correto do comparecimento ou falta do usuário nas consultas 

eexames. 

14. LABORATÓRIOMUNICIPAL 

O sistema de apoio diagnóstico da Secretaria Municipal de Saúde enfrentou muitos 

problemas para reativar o serviço e oferecer a população com uma oferta mais abrangente em 

diversidade de exames. 

O Laboratório Municipal de Muaná é hoje um dos mais produtivos entre os públicos da região 
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do Marajó, totalizando em média 4 mil exames por mês. Isso representa aproximadamente 85% da 

demanda das Unidades de Saúde. 

São oferecidos 25 diferentes tipos de exames, nos setores de Bioquímica, Parasitologia, 

Hematologia, Imunologia, Microbiologia, Urinálise. Para Muaná e demais cidades da região.  

Para atender ao princípio da facilidade de acesso do usuário, a coleta dagrande maioria dos 

exames é realizada no Laboratorio Municipal, sendo feita diariamente. Os resultados são entregues 

no laboratorio em dia e horario pre informado no dia da coleta. 

O Laboratório Municipal disponibiliza relatórios epidemiológicos, estatísticos e de gestão 

fundamentais para as ações da Secretaria Municipal de Saúde. 

O projeto atual do Laboratório Municipal é transformá-lo em 24 horas, ampliar a oferta de 

serviços e atender a demanda de exames das Urgencias e Emergencias. 

15. ASSISTÊNCIAFARMACÊUTICA 

“Assistência Farmacêutica é um grupo de atividades relacionadas com o medicamento, 

destinadas a apoiar as ações demandadas por uma comunidade. Envolve o abastecimento de 

medicamentos em todas e em cada uma de suas etapas constitutivas, a conservação e controle de 

qualidade, a segurança e eficácia terapêutica de medicamentos, o acompanhamento e a avaliação da 

utilização, a obtenção e a difusão de informação sobre medicamentos e a educação permanente dos 

profissionais de saúde, do paciente e da comunidade para assegurar o uso racional de medicamentos”. 

(Política Nacional de Medicamentos,1998). 

De modo geral a Assistência farmacêutica no município de Muaná está organizada em 2 

eixos: 

a) Gestão dos Medicamentos (Abastecimento em todas as suasetapas) 

b) Atenção Farmacêutica (Cuidados farmacêuticos) 

O objetivo da Assistência Farmacêutica (AF) no município é apoiar as ações de saúde 

promovendo o acesso da população aos medicamentos padronizados e seu uso racional. 

15.1. FINANCIAMENTO DA ASSISTÊNCIAFARMACÊUTICA 

COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 

A Portaria nº 1.555, de 30 de julho de 2013 dispõe sobre as normas de financiamento e de 

execução do Componente Básico da Assistência Farmacêutica no âmbito do Sistema Único de Saúde 

(SUS). 

Segundo o Art. 3º desta portaria, o financiamento do Componente Básico da Assistência 

Farmacêutica é de responsabilidade da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, 
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conforme normas estabelecidas nesta Portaria, com aplicação, no mínimo, dos seguintes valores de 

seus orçamentos próprios: 

I União: R$ 5,10 (cinco reais e dez centavos) por habitante/ano, para financiar a 

aquisição dos medicamentos e insumos do Componente Básico da Assistência 

Farmacêutica constantes dos Anexos I e IV da RENAME vigente noSUS; 

II Estados: R$ 2,36 (dois reais e trinta e seis centavos) por habitante/ano, para financiar 

a aquisição dos medicamentos e insumos constantes dos Anexos I e IV da RENAME 

vigente no SUS, incluindo os insumos para os usuários insulinodependentes 

estabelecidos na Portaria nº 2.583/GM/MS, de 10 de outubro de 2007, constantes no 

Anexo IV da RENAME vigente no SUS;e 

III Municípios: R$ 2,36 (dois reais e trinta e seis centavos) por habitante/ano, para 

financiar a aquisição dos medicamentos e insumos constantes dos Anexos I e IV da 

RENAME vigente no SUS, incluindo os insumos para os usuários 

insulinodependentes estabelecidos na Portaria nº 2.583/GM/MS, de 10 de outubro de 

2007, constantes no Anexo IV da RENAME vigente no SUS. 

 

COMPONENTE ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 

A Portaria nº 1554 de 30 de julho de 2013 dispõe sobre as regras de financiamento e execução 

do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica no âmbito do Sistema Único de Saúde 

(SUS). 

 Segundo o Art. 3º desta portaria, os medicamentos que fazem parte das linhas de cuidado para 

as doenças contempladas neste Componente estão divididos em três grupos conforme características, 

responsabilidades e formas de organizaçãodistintas: 

Grupo 1: medicamentos sob responsabilidade de financiamento pelo Ministério da Saúde, sendo 

divididoem: 

a) Grupo 1A: medicamentos com aquisição centralizada pelo Ministério da Saúde e 

fornecidos às Secretarias de Saúde dos Estados e Distrito Federal, sendo delas a 

responsabilidade pela programação, armazenamento, distribuição e dispensação para 

tratamento das doenças contempladas no âmbito do Componente Especializado da 

Assistência Farmacêutica;e 

b) Grupo 1B: medicamentos financiados pelo Ministério da Saúde mediante 

transferência de recursos financeiros para aquisição pelas Secretarias de Saúde dos 

Estados e Distrito Federal sendo delas a responsabilidade pela programação, 
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armazenamento, distribuição e dispensação para tratamento das doenças contempladas 

no âmbito do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica; (Alterado pela 

Portaria GM/MS nº 1.996 de 11 de setembro de2013). 

Grupo 2: medicamentos sob responsabilidade das Secretarias de Saúde dos Estados e do Distrito 

Federal pelo financiamento, aquisição, programação, armazenamento, distribuição e dispensação para 

tratamento das doenças contempladas no âmbito do Componente Especializado da Assistência 

Farmacêutica;e 

Grupo 3: medicamentos sob responsabilidade das Secretarias de Saúde do  Distrito Federal e dos 

Municípios para aquisição, programação, armazenamento, distribuição e dispensação e que está 

estabelecida em ato normativo específico que regulamenta o Componente Básico da 

AssistênciaFarmacêutica. 

 

COMPONENTE ESTRATÉGICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 

Este componente disponibiliza medicamentos para pessoas acometidas por tuberculose, 

hanseníase, malária, leishmaniose, doença de chagas, cólera, esquistossomose, leishmaniose, 

filariose, meningite, oncocercose, peste, tracoma, micoses sistêmicas e outras doenças decorrentes e 

perpetuadoras da pobreza. São garantidos, ainda, medicamentos para influenza, HIV/AIDS, doenças 

hematológicas, tabagismo e deficiências nutricionais, além de vacinas, soros e imunoglobulinas.  

Os medicamentos e insumos são financiados e adquiridos pelo Ministério da Saúde (MS), 

sendo distribuídos aos estados e Distrito Federal. Cabem a esses o recebimento, armazenamento e a 

distribuição aos municípios. 

15.2. ORGANIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA NO MUNICÍPIO GESTÃO 

DOS MEDICAMENTOS 

SELEÇÃO DEMEDICAMENTOS 

A seleção de medicamentos é considerada o eixo do Ciclo da Assistência Farmacêutica, sendo 

que as demais atividades desse ciclo são desenvolvidas com base no elenco selecionado. 

A Relação Nacional de Medicamentos Essenciais - RENAME compreende a seleção e a 

padronização de medicamentos indicados para atendimento de doenças ou de agravos no âmbito do 

SUS (Art. 25 do Decreto 7.508 de 28 de junho de 2011). O Ministério da Saúde é o órgão competente 

para dispor sobre a RENAME e os Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas em âmbito nacional, 

observadas as diretrizes  pactuadas pela Comissão Intergestores Tripartite (Art. 26 do Decreto 7.508 

de 28 de junho de2011). 
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Programação demedicamentos 

A programação tem por objetivo a garantia da disponibilidade dos medicamentos previamente 

selecionados nas quantidades adequadas e no tempo oportuno para atender às necessidades da 

população considerando-se um determinado período de tempo. 

Aquisição demedicamentos 

A aquisição de medicamentos consiste num conjunto de procedimentos pelos quais se efetiva 

o processo de compra dos medicamentos estabelecidos pela programação, com o objetivo de suprir as 

Unidades de Saúde em quantidade, qualidade e menor custo, visando manter a regularidade e 

funcionamento dosistema. 

A aquisição dos medicamentos pela Secretaria Municipal da Saúde é feita através da 

Comissão Permanente de Licitação. As aquisições se dão em concordância com a Lei 8666/93. Os 

pregões eletrônicos realizados para aquisições de medicamentos.  

Armazenamento demedicamentos 

O armazenamento e a distribuição são as etapas do ciclo da Assistência Farmacêutica que 

visam manter a qualidade dos medicamentos através de condições adequadas de armazenamento e de 

um controle de estoque eficaz, bem como garantir a disponibilidade dos medicamentos em todas as 

Unidades de Saúde. 

Central de Abastecimento Farmacêutico 

A Central de Abastecimento Farmacêutico da Secretaria Municipal da Saúde de Muaná 

localiza-se no Almoxarifado Central do Hospital Municipal, onde os medicamentos são armazenados 

em área específica e os controlados pela Portaria 344/98 são armazenados em área restrita sob a 

supervisão direta de uma profissional. 

Os medicamentos adquiridos pela SMS de Muaná são recebidos do fornecedor no 

almoxarifado onde ocorre uma análise quantitativa dos mesmos (contagem e conferência de lotes) 

das respectivas notas fiscais e empenhos e por uma análise qualitativa, no que diz respeito à análise 

de rótulo (lote, fabricação, validade, concentração, etc) e aspecto, realizada pelo profissional 

responsável. 

Distribuição de Medicamentos para Unidades de Saúde 

Os pedidos de medicamentos das Unidades Básica de Saúde ao almoxarifado são feitos 

através de documentos oficiais, planilhas ou em midia. Este sistema possibilita a reposição de 
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estoquesnas unidades considerando a distribuição aos usuários. 

Toda a movimentação de medicamentos no almoxarifado da Secretaria Municipal da Saúde - 

SMS de Muaná é realizada através de Sistema de controle de entrada e saída. 

16. ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE 

A Atenção Primária à Saúde (APS) constitui-se de um conjunto de práticas  integrais em 

saúde, direcionadas a responder necessidades individuais e coletivas. “São cuidados essenciais de 

saúde baseados em métodos, tecnologias e práticas, cientificamente bem fundamentadas e 

socialmente aceitáveis, colocadas ao alcance de indivíduos e famílias da comunidade mediante sua 

plena participação, a um custo que a sociedade e o país possam manter em cada fase do seu 

desenvolvimento” (ALMA-ATA, 1978). Construir uma APS de qualidade é fundamental quando se 

quer garantir a saúde como direito decidadania. 

O SUS de Muaná possui uma rede consolidada de serviços de saúde, para atender uma 

população de 41.534 habitantes. Estima-se que entre 70% e 90% utilizam a rede de atenção 

assistencial do SUS e que 10 % da população muanense encontra-se vinculada de alguma forma à 

rede suplementar de saúde, com planos diferenciados quanto ao tipo de cobertura assistencial.  

É uma rede de serviços no contexto de municipal que possui gestão plena do sistema de 

saúde, presta serviços em todos os níveis de complexidade aos seus moradores e a cidadãos de outros 

municípios. 

Ao longo dos anos, construiu-se uma rede ampliada de serviços, tendo como porta de entrada 

a APS, organizada para o trabalho com base populacional em territórios determinados (áreas de 

abrangência). 

16.1. APS EM MUANÁ 

Conta com 06 Unidades Básicas de Saúde (UBS), 06 com Estratégia de Saúde da Família e 09 

postos de saúde. 

Ainda compõe o SUS Muaná, 01 Equipe Multiprofissional e 03 equipes de saúde bucal, 01 

Hospital, 01 Laboratório de Análises Clínicas, 01 Central de Vacinas, 01 Central de regulação, 01 

Secretaria de Saúde e uma Clinica de fisiotetapia. 

Sua força de trabalho é composta por 202 servidores multiprofissionaisconcursados, 

pertencentes ao quadro da Prefeitura Municipal de Muaná (PMM), e de 168 profissionais que 

trabalham na rede contratada. Para as ações desenvolvidas as UBS contam com equipes 

multidisciplinares compostas por médicos, enfermeiros, tecnicos de enfermagem,cirurgiões dentistas, 

Auxiliar de consultório dentário e agentes comunitários desaúde, sendo o trabalho coordenado pela 

Coordenação de Atenção Primária. 
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Em dezembro de 2021, a cobertura da atenção básica foi de 51,2%. O cálculo é realizado de 

acordo com metodologia preconizada pelo Departamento de Atenção Básica do Ministério da Saúde, 

que considera o número de equipes de saúde da família cadastrado, bem como o de equipes de saúde 

da família equivalente existentes. Para fins de cálculo desta cobertura é utilizado o quantitativo total 

de moradores do município. Já a cobertura de equipes básicas de saúde bucal, também de acordo com 

a metodologia preconizada pelo  Departamento  de  Atenção  Básica  do  Ministério   da   Saúde,  foi   

de 32,6%. 

As equipes contam ainda com 01equipe multiptofissional(Antigo –  NASF) esta equipeé 

composta por fisioterapeutas, nutricionista,fonoaudiólogo, psicólogo e médico  pediatra. 

16.2. POSTOS EMACOLHIDA 

O Programa Posto em Acolhida tem como objetivo reorganizar a Unidade Básica Saúde - 

UBS para atender a população em todos os ciclos de vida, desenvolvendo ações de promoção, 

prevenção e assistência à saúde com cuidado adequado, no tempo, lugar e na qualidade necessária a 

cada situação. 

A UBS é o equipamento de saúde mais próximo do cidadão, seja de modo físico seja de modo 

relacional e social. As pessoas moradoras de uma área têm nas equipes de saúde, sua referência mais 

próxima e assim devem funcionar, com respostas às diversas demandas do cidadão. Constitui-se na 

porta de entrada do sistema de saúde. Todos os usuários que procuram a UBS devem ser acolhidos. A 

partir da análise de demandas e necessidades e considerando riscos e vulnerabilidades, a equipe deve 

organizar o atendimento, com agendamentos distribuídos ao longo da semana, de acordo com a 

necessidade de cada caso, no tempo e momento necessários à demanda de cada usuário. 

As demandas dos pacientes com situações agudas devem ser atendidas no mesmo dia, afinal o 

quadro agudo é gerador de sofrimento intenso e com frequência não pode esperar mais do que 24h, 

portanto, a demanda de hoje, deve ser atendidahoje. 

As condições crônicas devem ser cuidadas, atendidas e monitoradas após a realização da 

estratificação de risco, que é o ponto de partida para o desenvolvimento de ações adequadas a cada 

necessidade. Para dar suporte a estas ações, linhas guias serão disponibilizadas para o controle e 

monitoramento das principais condições crônicas pactuadas, como a hipertensão, diabetes, pré-natal, 

puericultura, avaliação funcional do idoso, manejo do paciente com transtorno mental. O nosso alvo é 

ter uma APS com elevada resolubilidade e compromisso com o usuário. 

Para melhor qualificar a atenção primária à saúde, padronizar o processo de trabalho e 

melhorar o acesso da população aos Postos de Saúde, garantindo as condições de ambiência 

adequadas para a realização das ações o município realizou adesão ao Programa de Qualificação da 
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Atenção Primária à Saúde. 

16.3. ATENÇÃO À SAÚDE DO ADULTO E DOIDOSO 

As ações voltadas para a população de adultos e idosos do município têm por objetivo a 

promoção, prevenção, manutenção ou recuperação da saúde. Com ações integrais, desenvolvidas de 

maneira contextualizada e multiprofissional, busca-se a oferta de serviços de maneira oportuna, 

dando aos nossos munícipes a oportunidade de uma vida mais saudável, para que possam 

desempenhar seus papéis na sociedade. Para tanto, a Secretaria Municipal da Saúde buscará o 

aperfeiçoamento permanente dos profissionais e dos processos de trabalho, bem como a seleção, 

disponibilização e emprego de instrumentos e tecnologias adequados. 

16.4. REDE DE ATENÇÃO A MÃE (Saúde da Mulher) 

Tem como objetivo principal a assistência à mulher Muanense desde o Planejamento 

Familiar, pré-natal, parto, puerpério ao acompanhamento da criança e adolescente com segurança, 

qualidade e humanização. 

A Rede de Atenção a Mãe contribui para a redução da morbimortalidade materno infantil, 

mediante a garantia da vinculação da gestante na maternidade de acordocom sua situação de risco, a 

organização do fluxo de atenção a gestante e recém- nascido, implantação de protocolo clínico de 

atendimento, que define claramente os procedimentos, com a garantia das consultas, exames e 

medicamentos. 

 

17. ATENÇÃO A SAÚDE DA CRIANÇA 

A Atenção à Saúde da Criança tem como objetivo promover o crescimento e desenvolvimento 

saudável, prevenir os principais agravos à saúde da criança, especialmente as mais vulneráveis. A 

captação precoce para o acompanhamento das crianças inicia Unidade Básica de Saúde, que permite 

em até 30 dias apos alta da maternidade, o agendamento de consulta com o médico ou enfermeiro 

para a Unidade de Saúde mais próxima à sua residência. 

A promoção à saúde da criança ocorre na puericultura, com as orientações às imunizações no 

estímulo, apoio e proteção ao aleitamento materno. 

O atendimento dos adolescentes de Muaná ocorre por livre demanda em todas as Unidades de 

Saúde e intersetorialmente. Os profissionais realizam atendimento aos adolescentes dentro de suas 

necessidade e especificidade. 

18. SAÚDE BUCAL 

A Política de Saúde Bucal da SMS proporciona atenção odontológica integral à população 

garantindo a realização de atividades coletivas e individuais de promoção e prevenção da saúde 
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bucal. 

Possui uma rede de assistência na Atenção Primária e Secundária à saúde – Unidade Básica 

de Saúde. 

Na Unidade Básica de Saúde (UBS) são realizados procedimentos preventivos, curativos e 

exodontias (extrações dentárias), sendo a porta de entrada obrigatória para os serviços da atenção 

secundária quando necessário.  

19. AÇÕES DE PROMOÇÃO DA ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL E ATENÇÃO 

NUTRICIONAL 

A SMS desenvolve ações, seja à nível individual ou em grupo, voltadas à promoção da 

alimentação saudável nas Unidades de Saúde, com apoio dos nutricionistas do Município. Em 

relação à promoção do aleitamento materno e alimentação complementar saudável, destaca-se a 

Estratégia Saúde da Família como principal programa deSuplementação,Alimentação e Nutrição 

seguindo os programas do Ministério da Saúde a exemplo mais recente do (NUTRISUS). A parceria 

intersetorial com as Secretarias Municipais da Educação, Assistência  e Agricultura, entre outras, são 

muito importantes.  

Atenção nutricional, seja á nível individual ou em grupo, é feita pelas equipes de atenção 

básica, principalmente para pessoas com doenças em que o tratamento envolve a orientação 

nutricional, como por exemplo a hipertensão ediabete. 

20. EQUIPES MULTIPROFISSIONAIS 

Dentre as ações que a equipe multiprofissioal desenvolve nas Unidades Básicas de Saúde 

estão: apoio clínico, atendimento conjunto (compartilhado), atendimento individual e 

atividadeseducativas. 

Com o processo de trabalho focado nas pessoas e nas suas principais necessidades, o apoio 

dessa equipe contribui para o aumento da capacidade do cuidado das equipes de APS sob sua 

responsabilidade, agregando novas ofertas de cuidado nas unidades de Saúde e auxiliando também na 

articulação com outros pontos de atenção na rede. 

21. PROGRAMA BOLSAFAMÍLIA 

Bolsa Família é um programa federal de transferência de renda destinado às famílias em 

situação de pobreza e extrema pobreza, que associa à transferência do benefício financeiro do acesso 

aos direitos sociais básicos - saúde, alimentação, educação e assistênciasocial. 

Possui três eixos principais: a transferência de renda promove o alívio imediato da pobreza; as 

condicionalidades reforçam o acesso a direitos sociais básicos nas áreas de educação, saúde e 
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assistência social; e as ações e programas complementares objetivam o desenvolvimento das famílias, 

de modo que os beneficiários consigam superar a situação de vulnerabilidade. 

Em relação ao setor saúde, o foco principal é o acompanhamento das crianças menores de sete 

anos e das gestantes. 

Cabe destacar que a Prefeitura Municipal de Muaná possui uma Comissão Intersetorial para 

Acompanhamento do Programa Bolsa Família, formada pela Secretaria Municipal de Assitencia e 

Promoção Social, Secretaria Municipal da Saúde, Secretaria Municipal da Educação , que tem 

centrado esforços para promover o acompanhamento mais adequado possível para os beneficiários do 

programa. 

22. PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DESAÚDE 

Esta estratégia visa desenvolver ações que busquem a integração entre as equipes de saúde 

e a população residente na área de abrangência das Unidades de Saúde, considerando suas 

características e as finalidades do trabalho de acompanhamento de indivíduos, suas famílias, grupos 

sociais e/ou a coletividade. 

Para tanto são necessárias algumas habilidades tais como: trabalhar em equipe, promover a 

integração entre a equipe de saúde e a população de referência a Unidade de Saúde, identificar a 

importância do acompanhamento da família no domicílio como base para o desenvolvimento de suas 

ações e orientar indivíduos e grupos sociais quanto aos fluxos, rotinas e ações de desenvolvimento no 

âmbito da atenção básica de saúde. 

Atualmente Muaná conta com 76 Agentes Comunitários de Saúde cadastrados no sistema de 

Cadastramento Nacional de Saúde (CNES) e atuando nas Unidades de Saúde do Municipio. 

23. FINANCIAMENTO EM SAÚDE 

Por financiamento em saúde, compreende-se o aporte de recursos financeiros para a 

viabilidade das Ações e Serviços Públicos de Saúde (ASPS), implementados pelos Estados, 

Municípios e Distrito Federal. Conforme determina o § 1º do Art. 198 da Constituição Federal de 

1988 (CF/88), o Sistema Único de Saúde será financiado com recursos da União, dos Estados e dos 

Municípios, além de fontes suplementares de financiamento, todos devidamente contemplados no 

orçamento da seguridade social de cada ente. 

Para operacionalizar essas ações, a Lei Complementar n° 141/2012 preceitua que as despesas 

com saúde deverão ser financiadas com recursos movimentados por meio de fundos de saúde, que 

são unidades orçamentárias gerenciadas pela União, pelos Estados, pelo Distrito Federal e pelos 

Municípios. Cada esfera governamental deve assegurar o aporte regular de recursos ao respectivo 

fundo de saúde de acordo com a Emenda Constitucional nº 29, de 2000 (BRASIL,2000a). 
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As transferências (regulares ou eventuais) da União para Estados, Municípios e Distrito 

Federal estão condicionadas à contrapartida destes níveis de governo, em conformidade com as 

normas legais vigentes (Lei de Diretrizes Orçamentárias e outras). Esses repasses ocorrem por meio 

de transferências fundo a fundo, realizadas pelo Fundo Nacional de Saúde (FNS) diretamente para os 

Estados, Distrito Federal e Municípios, ou pelo Fundo Estadual de Saúde aos municípios, de forma 

regular e automática, propiciando que gestores estaduais e municipais possam contar com recursos 

previamente pactuados, no devido tempo, para o cumprimento de sua Programação de Ações e 

Serviços de Saúde. 

Sobre o aporte regular e obrigatório dos municípios em Ações e Serviços de Saúde a Lei 

Complementar nº 141, de 13 de janeiro de 2012, estabelece a base de cálculo e a aplicação mínima 

em ações e serviços públicos de saúde de no mínimo 15% da arrecadação dos impostos próprios 

acrescidas das transferências constitucionais, o município de Muaná vem cumprindo o disposto em 

lei. 

Os recursos federais do SUS são transferidos aos níveis estadual e municipal mediante a 

adesão ao Pacto pela Saúde, em dois blocos de  de financiamento;  

1) Recursos de Custeio 

2) Recursos de Investimento 

A realização de uma gestão orçamentário-financeira do SUS é necessária para a integração 

das funções de planejar, orçar, executar, acompanhar, fiscalizar e avaliar osrecursos aplicados em 

saúde, para tanto, existem instrumentos orçamentários como a Lei de orçamento anual, a Lei de 

Diretrizes Orçamentárias e o Plano Plurianual de Saúde. 

24. CONTROLE SOCIAL 

O Conselho Municipal de Saúde de Muaná (CMS) foi criado a partir da lei municipal nº 021 , 

de novembro de 1997. É um órgão colegiado, de caráter permanente, deliberativo, consultivo 

enormativo. 

Conforme decreto municipal 091/2021, está composto por 12 membros titulares e 12 

suplentes, considerando a paridade de 50% de entidades de usuários, 25% de entidades de 

trabalhadores, 25% de gestores. 

Ordinariamente estes conselhos têm reuniões mensais, constituindo- se em espaço de 

discussão e encaminhamento dos problemas de saúde das comunidades atendidas pelas Unidades de 

Saúde. O regimento interno prevê que as conferências de Saúde serão a cada doisanos. 

As conferências Municipais de Saúde realizadas demonstram a evolução da efetiva 

http://www.saude.curitiba.pr.gov.br/cms/historico.html?id=37
http://www.saude.curitiba.pr.gov.br/cms/historico.html?id=37
http://www.saude.curitiba.pr.gov.br/cms/historico.html?id=37
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participação da comunidade na gestão do SUS.  

 

DIRETRIZES DA PROGRAMAÇÃO ANUAL DESAÚDE 

1. Postos de Saúde em Acolhida 

Objetivo 1.1 - Reorganizar os Postos de Saúde para atender a população em todos os ciclos 

de vida, desenvolvendo ações de promoção, prevenção e assistência à saúde com cuidado adequado, 

no tempo, lugar e na qualidade necessária a cada situação. 

2. Implantar as redes de atenção prioritárias (atenção materno infantil, saúde mental, saúde 

bucal, pessoa com deficiência, saúde doidoso) 

Objetivo 2.1: Implantar a Rede Mãegarantindo o cuidado no pré-natal, parto e puerpério e a 

todas as crianças nos primeiros 2 anos devida. 

Objetivo 2.2: Implantar a Rede de Saúde Mental. 

Objetivo 2.3: Incluir o cuidado integral da pessoa com deficiência nas redes de atenção à 

saúde, reorganizando as ações nos diversos pontos de atenção. 

Objetivo 2.4: Reorganizar a atenção à saúde do portador de Hipertensão Arterial Sistêmica, 

Diabete Melito e idoso no cuidado integrado em rede desenvolvendo ações de promoção, prevenção e 

assistência à saúde. 

Objetivo 2.5: Reorganizar a atenção à Saúde Bucal, visando cuidado integrado em rede, 

desenvolvendo ações de promoção, prevenção e assistência à saúde. 

3. Promoção a saúde 

Objetivo 3.1: Implantar a política municipal de promoção da saúde em consonância com a 

política nacional de promoção da saúde. 

4. Rede de Atenção à Urgência e Emergência 

Objetivo 4.1: Implantar a rede de atenção as urgências e emergências para atender a 

população, desenvolvendo ações de assistência com cuidado adequado, no tempo e lugar e na 

qualidade necessária a cadasituação. 

5. Organização da atenção ambulatorial e hospitalar especializada – Hospitais em Rede 

Objetivo 5.1: Assegurar que a linha de cuidado integral seja plenamente articulada com a 

Atenção Primária à Saúde e fornecer aos usuários do SUS uma resposta adequada e tempo oportuno 

de acordo com as suasnecessidades. 
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6. Regulação do Sistema Municipal de Saúde 

Objetivo 6.1: Atender as necessidades de saúde dos usuários, de forma eficiente, efetiva e 

oportuna, otimizando a capacidade operacional dos serviços, com lógica de priorização e 

enfrentamento de iniquidades. 

7. Vigilância em Saúde – vigilância epidemiológica, sanitária, ambiental (Muaná sem 

Mosquito), zoonoses e saúde dotrabalhador 

Objetivo 7.1: Organizar as ações de controle do Aedes aegypti para reduzir o risco de 

epidemia pelos agravos transmitidos pelo mosquito. 

Objetivo 7.2: Estabelecer ações buscando qualidade dos serviços de Vigilância em Saúde. 

Objetivo 7.3: Ação contínua da vigilância à saúde. 

8. Gestão de Pessoas e Educação Permanente em Saúde 

Objetivo 8.1: Gestão de Pessoas e Educação Permanente em Saúde em consonância com a 

missão, visão e valores da Secretaria Municipal de Saúde, e assim garantir qualidade e excelência na 

assistência em saúde aos cidadãos. 

9. Participação da Sociedade e Controle Social 

 Objetivo 9.1: Fortalecer os mecanismos de controle social. 

Objetivo 9.2: Ampliar e qualificar a participação da sociedade na construção da política de 

saúde. 

10. Qualificação da Gestão e do Financiamento em Saúde 

Objetivo 10.1: Estabelecer ações para que os projetos assistenciais desenvolvidos pela 

Secretaria Municipal da Saúde sejam viáveis e estejam em consonância à realidade orçamentária e 

financeira, objetivando que os resultados destas ações seja eficiente, efetivo e oportuno. 

25. OPERACIONALIZAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SAÚDE 

A Programação Plurianual constitui-se em instrumento de gestão que demonstra a 

operacionalização no quadriênio das ações e das metas expressas no Plano Municipal de Saúde. 

A programação plurianual está expressa em metas anuais na Programação Anual de Saúde 

(PAS), explicitando quais compromissos serão cumpridos no decorrer de cada ano. 

Para a obtenção dos resultados esperados da execução das metas da PAS, deve- se levar em 

consideração a descentralização da responsabilidade pelas ações de saúde, visto que é imprescindível 

para o bom funcionamento do Sistema Único de Saúde a atuação conjunta e articulada entre os três 
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níveis da gestão municipal (Central, Distrital e Local). Todas as metas apresentadas possuem prazos 

para seus alcances, e, desta forma, o Plano Municipal de Saúde está detalhado nos quatro anos que 

ocompõem. 

DIRETRIZ 1. POSTO DE SAÚDE EM ACOLHIDA 

Objetivo 1.1 - Reorganizar os Postos de Saúde para atender a população em todos os ciclos de vida, 

desenvolvendo ações de promoção, prevenção e assistência à saúde com cuidado adequado, no 

tempo, lugar e na qualidade necessária a cada situação. 

Quadro 04: Diretriz 1 (Posto de saúde em acolhida). 

AÇÕES INDICADOR META 2022 – 2025 
META ANUAL 

2022 2023 2024 2025 

1.1.1 Reorganizar o processo de 

trabalho das equipes dos Postos de 

Saúde ampliando o acesso da 

população, com participação do 

controle 

social. 

Percentual de Postos de Saúde 

com processo de trabalho 

reorganizado-agenda 

implantada/ano. 

100% dos Postos de 

Saúde com processo de 

trabalho 

reorganizado/agen 

da implantada. 

30% 50% 80% 100% 

1.1.2 Adequar a estrutura física dos 

Postos de Saúde. 

Número de Postos de Saúde 

Construidos,reformados e 

ampliados por ano. 

12 Postos de Saúde 3 6 9 12 

1.1.3 Implantar o sistema de 

prontuario eletronico do cidadão 

(PEC) nas unidades basicas de 
saúde. 

Percentual de uniddes de saúde 

com sistema PEC 

implantado. 

Aplicativo implantado 

em 100% das unidades 

de Saúde. 

50% 70% 85% 100% 

1.1.4 Realizar o acompanhamento 

das condicionalidades da saúde dos 

usuários inscritos no Programa 

Bolsa Família. 

Percentual de acompanhamento 

das condicionalidades de saúde 

de inscritos no Programa Bolsa 

Família. 

95 % dos usuários 

inscritos no Programa 

Bolsa Família 

acompanhados. 

80% 85% 90% 95% 

Manter equipes (Estratégia de 

Saúde da Família - ESF, Estratégia 

de Saúde Bucal - ESB, Núcleode 

Apoio à Saúde da Família– 

NASF 

Equipes estratégicas  mantidas. 
100% das Equipes 

estratégicas  mantidas. 
100% 100% 100% 100% 

1.1.8 implantar o Programa de 

Saúde Escolar - PSE. 

Percentual de equipes de 

estratégia com PSE implantado. 

100% das equipes com 

PSE Implantado. 
100% 100% 100% 100% 

DIRETRIZ 2. IMPLANTAR AS REDES DE ATENÇÃO PRIORITÁRIAS (ATENÇÃO 

MATERNO-INFANTIL, SAÚDE MENTAL, SAÚDE BUCAL, PESSOA COM 

DEFICIÊNCIA, SAÚDE DO IDOSO). 

Objetivo 2.1 - Implantar a Rede de atenção a Mãe garantindo o cuidado no pré- natal, parto e 

puerpério e a todas as crianças nos primeiros 2 anos de vida. 

Quadro 05: Diretir 2. [Implantar as redes de atenção prioritárias (atenção materno-infantil, 

saúde mental, saúde bucal, pessoa com deficiência, saúde do idoso)]. 

AÇÕES INDICADOR META META ANUAL 
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2022– 2025 
2022 2023 2024 2025 

2.1.1 Implantar e manter a Rede de 

atenção a Mãe  garantindo o cuidado no 

pré-natal, parto e puerpério e a todas as 

crianças nos primeiros 2 

anos de vida. 

Rede de atenção 

a Mãe 

implantada e mantida. 

Rede de atenção a 

mãe implantada e 

mantida. 
1 1 1 1 

2.1.2 Intensificar a coleta de preventivo 

de Câncer de colo uterino nas mulheres 

cadastradas nos Postos de Saúde, de 25 

anos a 64 anos. 

Razão de exames 

citopatológicos de colo de útero 

realizada /ano. 

Exame citopatológico 

realizado. 
0,43 0,45 0,48 0,50 

2.1.3 Intensificar a realização de 

mamografia de rastreamento bienal nas 

mulheres de 50 anos a 69 

anoscadastradas 
nos Postos de Saúde. 

Razão de exames de 

mamografia de rastreamento 

realizada/ano. 

Mamografia

 

de 

rastreamento nas 

mulheres de 50 anos a 
69 anos realizada. 

0,31 0,32 0,34 0,35 

 

Objetivo 2.2 - Implantar a Rede de Saúde Mental 

Quadro 06: Implantar a Rede de Saúde Mental. 

AÇÕES INDICADOR META 2022 - 2025 
META ANUAL 

2022 2023 2024 2025 

2.2.2 Implantar e manter a 

Rede de Saúde Mental 

Rede de Saúde 
Mental implantada e 

mantida 

Rede de Saúde 
Mental implantada e 

mantida 

1 1 1 1 

2.2.3 Implantar Centro de 

Atenção Psicossocial - 

CAPS. 

Número de Centro de

 Atenção 

Psicossocial - CAPS 

implantado 

01 Centro de 

Atenção Psicossocial -

CAPS. 

1 1 1 1 

Objetivo 2.4 - Reorganizar a atenção à saúde do portador de Hipertensão Arterial Sistêmica, Diabete 

Melitus e idoso, no cuidado integrado em rede desenvolvendo ações de promoção, prevenção e 

assistência à saúde. 

Quadro 07: Reorganizar a atenção à saúde do portador de Hipertensão Arterial Sistêmica, 

Diabete Melitus e idoso, no cuidado integrado em rede desenvolvendo ações de promoção, 

prevenção e assistência à saúde. 

AÇÕES INDICADOR 
META 

2022 - 2025 

META ANUAL 

2022 2023 2024 2025 
2.4.1 Reorganizar a atenção aos 

portadores de Hipertensão arterial 
sistêmica (HAS) deacordo 

com os estratos de risco. 

Proporção de 

portadores HAS 
cadastrados 

conformerisco. 

100% dos 
pacientes cadastrados 

conforme risco. 

100% 100% 100% 100% 

2.4.2 Reorganizar a atenção aos 

portadores de Diabete de acordo 

com osestratos 

de risco. 

Proporção de 

portadores de 

diabete cadastrados 

conformerisco. 

100% dos 

pacientes cadastrados 

conforme risco. 

100% 100% 100% 100% 



40 

 

 

2.4.3 Instituir atenção 

especializada via centro de 

especialidades para apoiar a 

atenção à saúde das pessoas com 

hipertensão, diabetes e/ou 

idosas. 

Percentual de Postos de

 Saúde com 

atenção especializada 

instituída/ano. 

80% das unidades de 

Saúde com 

atenção especializada

  via 

centro de 

especialidades 
instituída 

20% 40% 60% 80% 

Objetivo 2.5: Reorganizar a atenção à Saúde Bucal, visando cuidado integrado em rede, 

desenvolvendo ações de promoção, prevenção e assistência à saúde. 

Quadro 08: Reorganizar a atenção à Saúde Bucal, visando cuidado integrado em rede, 

desenvolvendo ações de promoção, prevenção e assistência à saúde. 

AÇÕES INDICADOR 
META 

2022 - 2025 

META ANUAL 

2022 2023 2024 2025 

2.5.1 Implantar e manter a 

rede de Saúde Bucal com 

foco especial nos grupos 

de risco. 

Rede de saúde bucal 

implantada e mantida 

Rede de saúde bucal 

implantada e mantida 
1 1 1 1 

Implantar laboratorio de 

protese dentária na rede de 

saúde Bucal. 

Número de próteses totais

 ofertadas 

anualmente. 

600 próteses 

totais ofertadas/ano. 
600 600 600 600 

 

Diretriz 3. Promoção a Saúde 

Objetivo 3.1 - Implantar a política municipal de promoção da saúde em consonância com a política 

nacional de promoção da saúde. 

Quadro 09: Implantar a política municipal de promoção da saúde em consonância com a 

política nacional de promoção da saúde. 

AÇÕES INDICADOR 
META 

2022 - 2025 

META ANUAL 

2022 2023 2024 2025 

3.1.1 Elaborar a política 

municipal de Promoção à 

Saúde 

 

Política elaborada 
 

01 Política elaborada 
1  

- 

 
- 

 
- 

3.1.2 Implantar a Política 

Municipal de Promoção à 

Saúde, assegurando que o 

planejamento dos 

processos de trabalho da 

Secretaria Municipal de 

Saúde siga os princípios, 

diretrizes e valores da 

Política Nacionalde 
Promoção à Saúde 

Política Municipal de 

Promoção à Saúde 

implantada 

Política Municipal de 

Promoção à Saúde 

implantada 

1 - - - 
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Diretriz 4. Rede de Atenção à Urgência e Emergência 

Objetivo 4.1- Implantar a rede de atenção as urgências e emergências para atender a população, 

desenvolvendo ações de assistência com cuidado adequado, no tempo e lugar e na qualidade 

necessária a cada situação. 

Quadro 10: Implantar a rede de atenção as urgências e emergências para atender a população, 

desenvolvendo ações de assistência com cuidado adequado, no tempo e lugar e na qualidade 

necessária a cada situação. 

AÇÕES INDICADOR 
META 

2022 - 2025 

META ANUAL 

2022 2023 2024 2025 

4.1.1 Capacitar as equipes dos Postos de 
Saúde para atender aspequenas 

urgências. 

Percentual de Postos 

de Saúde com
 equipes 

capacitadas. 

Postos de Saúde 
com equipes 

capacitadas 

20% 50% 80% 100% 

4.1.3 Ampliar a oferta de leitos de retaguarda 

anualmente 

Total de leitos de 

retaguarda 

ampliados ao ano 

34 Leitos 

ampliados em três 

anos 

12 12 10 - 

4.1.4 ofertar de leitos 

de Unidade de Terapia Intensiva -

UTI. 

Total de leitos de 

UTI ampliados ao 

ano 

4 leitos de UTI 

ampliados em dois 

anos 

2 2 - - 

4.1.8 Divulgar no Portal da Secretaria 

Municipal  de Saúde - SMS, nos Conselhos 

de Saúde, nos Postos de Saúde e em outros 

meios de comunicação em quais situações as 

pessoas devem procurar o serviço de 

urgencia e emergencia 

Informação 

divulgada 

Informação 

divulgada 
1 1 1 1 

4.1.9 Implantar central de regulação de 
urgencias e emergencias 

Complexo Regulador 
Implantado 

Complexo 
Regulador 

Implantado 

1 - - - 

4.2.0 – Aparelhamento da rede de urgência e 

emergência 

Aquisição de Novas 

ambulância para a 

rede de urgencia e 

mergencia 

Aquisição de 2 

ambulâncias para 

o hospital 

Municipal 

1 1   

 

Aquisição de 

Ambulânchas para a 

zona rural do 

município 

Aquisição de 6 

novas 

ambulânchas para 

o municipio 

3 3 - - 

 

Diretriz 5. Organização da atenção ambulatorial e hospitalar especializada - Hospitais em Rede 

Objetivo 5.1 - Assegurar que a linha de cuidado integral seja plenamente articulada com a Atenção 

Primária à Saúde e fornecer aos usuários do SUS uma resposta adequada e tempo oportuno de acordo 

com as suasnecessidades. 
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Quadro 11: Assegurar que a linha de cuidado integral seja plenamente articulada com a 

Atenção Primária à Saúde e fornecer aos usuários do SUS uma resposta adequada e tempo 

oportuno de acordo com as suas necessidades. 

AÇÕES INDICADOR META 2022 - 2025 
META ANUAL 

2022 2023 2024 2025 

5.1.1 Publicizar os 

Protocolos de 

encaminhamento    para a atenção 

especializada no 
Sistema Único de Saúde – SUS 

Disponibilizar os 

protocolos no Portal 

daSMS. 

100% dos 

protocolos divulgados e 

atualizados no 

Portal da SMS. 

100% 100% 100% 100% 

5.1.2 Promover a integração dos 

diferentes pontos de atenção à saúde 

para realização de referência e contra- 

referência e transferência do cuidado, 

através da implantação de fluxo de 

comunicação entre a atenção primária 

e especializada. 

Percentual de 

serviços da rede de 

atenção com fluxode 

Comunicação de 

referência e contra- 

referência 

implantado/ ano. 

100% dos serviços da 

rede de atenção com 

fluxo de 

comunicação de 

referência e contra- 

referência implantado. 

50% 70% 90% 100% 

5.1.4 Implantar  nos Centros de 

Especialidades novo   modelo

  de atendimento 

multiprofissional para   o cuidado 

do paciente em condição     

crônica referenciado pela Atenção 
Primária à Saúde após a estratificação 

de risco e com  critérios de 

encaminhamento. 

Número de Centro 

de Especialidades 

com novo modelo de 

atendimento 
implantado/ano. 

1 centros de 

especialidades com novo 

modelo de 

 atendimento 
implantado. 

1 1 1 1 

 

Diretriz 6. Regulação do Sistema Municipal de Saúde 

Objetivo 6.1 - Atender as necessidades de saúde dos usuários, de forma eficiente, efetiva e oportuna, 

otimizando a capacidade operacional dos serviços, com lógica de priorização e enfrentamento de 

iniquidades. 

Quadro 12: Atender as necessidades de saúde dos usuários, de forma eficiente, efetiva e 

oportuna, otimizando a capacidade operacional dos serviços, com lógica de priorização e 

enfrentamento de iniquidades. 

AÇÕES INDICADOR 
META 

2022 - 2025 

META ANUAL 

2022 2023 2024 2025 

6.1.1 Avaliar e auditar a 

trajetória do paciente nos pontos 

de atenção à saúde conforme as 

linhas de cuidados das redesde 

atenção prioritárias. 

Número de 

processos de 

auditoria realizados, 

conforme prioridades 

estabelecidas    pelo 

gestor municipal 

1 avaliação por quadrimestre 3 3 3 3 

6.1.2 Realizar estudos para 

dimensionar a necessidade de 

leitos de 

Estudo realizado 
Um estudo realizado a cada 

dois anos 
1  1  
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UTI no Município 

6.1.3 Realizar estudo da 

utilização dos leitos por 

Hospital 

Estudo realizado 
Um estudo realizado a cada 

dois anos 
1  1  

6.1.4 Avaliar e monitorar 

continuamente a oferta de serviços 

ambulatoriais e hospitalares. 

Percentual  de 

avaliaçõesrealizadas em

 relação ao 

número total de 

estabelecimentos 

Acompanhamento realizado 

continuamente em 90% dos 

estabelecimentosde saúde 

90% 90% 90% 90% 

6.1.5 Definir e implantar indicadores 

conforme parâmetros assistenciais 
estabelecidos para 

monitoramento dos 

serviços de saúde por perfil 

deatendimento 

Indicadores e 

parâmetros assistenciais 
definidos e 

implantados nos serviços de 

saúde priorizados        pelo 

gestor municipal 

Indicadores e parâmetros 
assistenciais definidos e 

implantados em 100% dos 

serviços de saúde 

priorizados. 

100% 100% 100% 100% 

6.1.6 Monitorar os 

indicadores dosserviços 

de saúde priorizados necessidade

 apontada 

nos relatórios de avaliação dos 

serviços. 

Percentual de serviços

 priorizados 

monitorados 

100% dos serviços 

priorizados 

Monitorados auditoria em 

100% 

dos serviços apontados 

100% 100% 100% 100% 

6.1.9 Realizar, 

anualmente, estudos 

avaliativos quanto à compatibilidade 
entre a capacidade instalada, a 

programação e a produção 

 dos 

estabelecimentos de saúde 

que integram o Sistema Municipal de 

Saúde,    priorizados pelo 

gestor municipal. 

Número de estudos realizados 

conforme priorizado pelo 

gestor municipal 

4 estudos realizados 1 1 1 1 

 

Diretriz 7. Vigilância em Saúde – vigilância epidemiológica, sanitária, ambiental (Muaná sem 

Mosquito), zoonoses e saúde do trabalhador 

Objetivo 7.1 - Organizar as ações de controle do Aedes aegypti para reduzir o risco de epidemia 

pelos agravos transmitidos pelo mosquito. 

Quadro 13: Organizar as ações de controle do Aedes aegypti para reduzir o risco de epidemia 

pelos agravos transmitidos pelo mosquito. 

AÇÕES INDICADOR 
META 

2022 - 2025 

META ANUAL 

2022 2023 2024 2025 

7.1.1 Realizar dois LIRA a 

(Levantamento Rápido do Índice 

de Infestação por Aedes aegypti) 

ao ano. 

Número de LIRAa 

(Levantamento Rápido do Índice  

de Infestação por Aedes aegypti) 

realizados ao 

ano. 

8 LIRAa 

(Levantamento Rápido do 

Índice de Infestação por Aedes

 aegypti) 

realizados. 

2 2 2 2 

7.1.2 Realizar ações de controle 
do vetor Aedes aegypti para 

manter a 

infestação menor que 1%. 

Percentual de 
infestaçãodo 

Aedes aegypti no 

município 

Infestação menor que 1%. 
< 

1% 
<1% 

< 

1% 
<1% 
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Objetivo 7.2 - Estabelecer ações buscando qualidade dos serviços de Vigilância em Saúde. 

Quadro 14: Estabelecer ações buscando qualidade dos serviços de Vigilância em Saúde. 

AÇÕES INDICADOR 
META 

2022 - 2025 

META ANUAL 

2022 2023 2024 2025 

7.2.2 Construir a sede da 

Divisão de Imunobiológicos. 

Sede da Divisão de 

Imunobiológicos 

construída 

Sede da Divisão 

de Imunobiológicos 

construída 

- 1 - - 

7.2.3 Realizar as inspeções 
conforme pactuado na 

Programação Anual da 

Vigilância Sanitária (PAVS) 

Percentual de 

inspeçõesrealizadas 

Inspeções realizadas 
conforme meta 

pactuada naPAVS 

100% 100% 100% 100% 

7.2.4 Encaminhar ao 

Laboratório Central do 

Estado (LACEN) as amostras 

biológicas dos animais que 

apresentem sintomatologia 

suspeita para a raiva 

animalno 

município. 

Percentual de 

amostras encaminhadas 

100% das 

amostras 

encaminhadas 

100% 100% 100% 100% 

7.2.7 Realizar

 o 
monitoramento

 d

a qualidade da água para 

consumo humano conforme a     

Diretriz     Nacional  do 

Programa  de  Vigilânciada 

Água de Consumo Humano 

- VIGIAGUA. 

Proporção de análises 
realizadas  em 

amostras de água para 

consumo humano 

quanto aos 

parâmetros coliformes 

totais, cloro residual 

livre e turbidez 

90% das amostras 

preconizadas no 

plano amostral 

mínimo da Diretriz 

Nacional 

90% 90% 90% 90% 

7.2.8 Realizar inspeções 

sanitárias anuais nas Estações 

de Tratamento de Água 

(ETA) 

Número de inspeções 

realizadas 

Inspeções em 

100% das 

Estações de 

Tratamento de 

Água 

100% 100% 100% 100% 

7.2.10. Investigar os agravos

 notificados 

referentes à saúde do 

trabalhador 

Percentual de agravos 

notificados e 

investigados. 

100% dos 

acidentes graves 

investigados 

100% 100% 100% 100% 

7.2.11 Divulgar orientações 

e informações sobre as ações 

desenvolvidas pela Vigilância 

Sanitária através do Portal da 

Secretaria 

Municipal de Saúde 

Manter as informações 

sobre as ações 

desenvolvidas pela 

Vigilância Sanitária 

atualizadas. 

Informações 

atualizadas 
100% 100% 100% 100% 

Objetivo 7.3 Ação contínua da vigilância à saúde. 

Quadro 15: Ação contínua da vigilância à saúde. 

AÇÕES INDICADOR 
META 

2022 – 2025 

META ANUAL 

2022 2023 2024 2025 

7.3.1 Classificar recém nascidos com 

fatores de risco de morbimortalidade, 

Percentual de recém 

nascidos com risco 

100% dos nascidos vivos 

classificados de acordo 
100% 100% 100% 100% 
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através da análise das Declarações de 

Nascidos Vivos. 

classificados. com fatores derisco. 

7.3.2 Inserir as 

Declarações de Nascidos Vivos (DNV) e 

as Declarações de Óbito (DO) e em seus 

respectivos bancos     de    informação 

nacionais (SINASC eSIM). 

Percentual das DO e 
DNV ocorridos em 

Muaná inseridas em 

tempo oportuno nos

 Bancos de 

informações nacionais. 

100% das DNV  e DO 

inseridas em tempo 

oportuno nos bancos de 

informações nacionais. 

100% 100% 100% 100% 

7.3.3 Realizar vigilância, investigação e 

análise dos óbitos infantis, fetais, 

maternos e demulheres 

em idade fértil. 

Percentual dos 

óbitos investigadose 

analisados 

100% dos óbitos 

Investigados e 

analisados 

100% 100% 100% 100% 

7.3.4 Realizar a busca ativa e vigilância 

dos contatos intra-domiciliares dos casos 

novos de hanseníase. 

Percentual  de 

contatos intra- 

domiciliares dos casos 

novos de hanseníase 

investigados. 

100% de contatos intra-

domiciliares dos casos 

novos de hanseníase 

investigados. 

100% 100% 100% 100% 

7.3.7 Manter coberturas vacinais do 

calendário básico de vacinação de 

crianças menores de 1 ano 

Percentual  de 

cobertura vacinal 
Alcançada,  de 

acordo com a meta 

estabelecida pelo 

Ministério daSaúde. 

100% da meta 

estabelecida pelo MS. 
100% 100% 100% 100% 

7.3.8 Encaminhar para tratamento 

antirretroviral as pessoas com 
diagnóstico de HIV 

Percentual de 

pessoas com 

diagnóstico   de HIV 
encaminhadas para 

tratamento 

90% das pessoas 

comdiagnóstico 
70% 80% 90% 90% 

7.3.12 Realizar o monitoramento do 
estado nutricional dos usuários atendidos 

nos Postos de 

Saúde. 

Número de relatórios 

elaborados/ ano. 

8 relatórios 

elaborados. 
2 2 2 2 

7.3.14 Implantar o Sistema de 

Informações do Câncer 

–  SISCAN  nos  Postos de Saúde 

Número de Postos 

de Saúde com 

SISCAN 

implantado/ano. 

Postos de Saúde 

com SISCAN 

implantado 

30 60 100 110 

7.3.15  Manter  ações contínuas 
de prevenção as DST/HIV/AIDS 

principalmente   junto    a jovens,

  população    em situação

    de    rua, 

profissionais  do  sexo, HSH,

   travestis      e 

transexuais,   utilizando novas

 estratégias     de 

comunicação. 

Ações de prevenção as

 DST/HIV/AIDS 

Mantidas 

Ações de prevenção as

 DST/HIV/AIDS 

Mantidas 

100% 100% 100% 100% 

Diretriz 8. Gestão de Pessoas e Educação Permanente em Saúde 

Objetivo 8.1 – Gestão de Pessoas e Educação Permanente em Saúde em consonância com a missão, 

visão e valores da Secretaria Municipal de Saúde, e assim garantir qualidade e excelência na 

assistência em saúde aos cidadãos. 
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Quadro 16: Gestão de Pessoas e Educação Permanente em Saúde em consonância com a 

missão, visão e valores da Secretaria Municipal de Saúde, e assim garantir qualidade e 

excelência na assistência em saúde aos cidadãos. 

AÇÕES INDICADOR META 2022 - 2025 
META ANUAL 

2022 2023 2024 2025 

8.1.1 Instituir e manter instrumento de 
avaliação Funcional dos Profissionais da 

Rede Municipal de Saúde, com apreciação do 

Conselho Municipal de 

Saúde 

Instrumento instituído 

e mantido 

Instrumento instituído e 

mantido 
1 1 1 1 

8.1.2 Promover evento de prevenção de saúde 

para osservidores. 

Atividades dirigidas 

aos profissionais da 

Rede Municipal de 

Saúde (promoção 

em saúde) 

1 atividade ao ano 1 1 1 1 

8.1.3 Implementar Política Municipal de 

Educação Permanente em muaná 

Política Municipal de 

Educação Permanente 

implementada 

Política Municipal de 

Educação Permanente 

implementada 

1 1 1 1 

8.1.5 Implantar programa de capacitação 

  continuada para as equipes da Rede 
Municipal  de Saúde  em diferentes 

temas/desempenhos, com vistas a

 melhoria  da resolutividade e 

qualidade do cuidado em saúde.* 

Número de temas/ 

desempenhos incluídos 
no 

Programa de 

capacitação continuada 

/ano 

8 diferentes 

temas/desempenhos 
8 8 8 8 

8.1.6 Realizar concurso público para diversas 

categorias profissionais da SMS, para 

reposição dos 

déficits. 

Concurso público 

realizado 

Concurso público 

realizado 
- 1 - - 

8.1.9 Implantar ponto eletrônico nos 

estabelecimentos da SMS. 

Percentual de 

estabelecimentos com 

pontoeletrônico 

implantado ao ano 

100% dos 

equipamentos com 

ponto eletrônico 

implantado 

30% 60% 100% 100% 

 

Diretriz 9. Participação da Sociedade e Controle Social  

Objetivo 9.1 – Fortalecer os mecanismos de controle social. 

Quadro 17: Fortalecer os mecanismos de controle social. 

AÇÕES INDICADOR 
META 

2022 - 2025 

META ANUAL 

2022 2023 2024 2025 

9.1.1 Manter a estrutura de 

funcionamento do Conselho 

Municipal de Saúde (CMS), 

através  de  apoio à  

reestruturação de  sua 01 

Secretaria executiva, 01 

administrativo. 

Manter a estrutura do CMS 
Manter a estrutura do 

CMS 
1 1 1 1 

9.1.2 Acompanhar e facilitar a 

execução da rubrica orçamentária 
específica para o Conselho 

Municipal de Saúde - CMS dentro 

Execução orçamentária da 

rubrica específica do CMS 

acompanhada efacilitada. 

Acompanhar 

anualmente a execução 
orçamentári  da rubrica 

específica doCMS 

1 1 1 1 
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do orçamento geral da Secretaria 

Municipalde Saúde - SMS. 

9.1.3 Investir na formação dos 

conselheiros de saúde  com a 

construção e implementação de 

cronograma de educação 

permanente voltado a este público. 

Cronograma anual de 

formação  dos 

conselheiros   de 

saúde construído e 

implementado sendo 

apreciado no relatório 

quadrimestral. 

Cronograma anual de 

formação dos 

conselheiros de saúde 

construído e 

implementado 

1 1 1 1 

9.1.4 Garantir caixas de sugestões, 

críticas e elogios em todos os 

estabelecimentos municipais de 

saúde do SUS- Muaná 

Percentual de 

Estabelecimentos 

Municipais de Saúde com 

caixas de sugestões 

mantidas. 

Manter caixas de 

sugestões, críticas e 

elogios em todos os 

estabelecimentos 

municipais de saúde 

doSUS-Muaná 

100% 100% 100% 100% 

9.1.5 edição de um informativo 

do Conselho Municipal de Saúde. 
número edições por mês 01 edição 12 12 12 12 

9.1.6 Garantir e apoiar a 

participação dos 

Conselheiros de Saúde em 

atividades que estejam 

relacionadas ao Controle Social 

promovidas por Conselhos de 

Saúde (Municipal, Estadual e 

Nacional) e outras entidades que 

contribuam para formação e 

exercício das funções de 

conselheiro. 

Apoio realizado 

Apoio realizado de 

acordo com 

disponibilidade 

financeira. 

100% 100% 100% 100% 

9.1.8 Apoiar a realização das 

Conferências de Saúde 

(Municipal). 

Número de 

Conferências realizadas 

02 Conferências 

realizadas 
1 - 1 - 

Objetivo 9.2 – Ampliar e qualificar a participação da sociedade na construção da política de saúde. 

Quadro 18: Ampliar e qualificar a participação da sociedade na construção da política de 

saúde. 

AÇÕES INDICADOR 
META 

2022- 2025 

META ANUAL 

2022 2023 2024 2025 

9.2.1 Regulamentar a 

Ouvidoria Ativa da 
Secretaria Municipal de 

Saúde - SMS, com base na 

legislação vigente, 

mediante instrumento 

Normativo 

Instituir instrumento 
normativo para 

regulamentação da 

Ouvidoria Ativa da 

SMS. 

Ouvidoria 

Ativa da

 SMS 

regulamentada. 

1 - - - 

9.2.2 Elaborar relatórios 

da Ouvidoria da Secretaria 

Municipal de Saúde - SMS 

com disponibilização de 

informaçõesquantitativas 

e qualitativas para gestão. 

Produzir relatórios 

gerenciais  com 

informações 

estratégicas 

elaborados. 

Produzir 

03 relatórios 

gerenciais. 

3 3 3 3 

9.2. 3 Expandir a 

Ouvidoria Ativa para a 
Atenção Primáriaà 

Saúde- APS. 

Percentual de 

estabelecimentos da 
APS  com Ouvidoria 

Ativa/ano. 

Contemplar 80% dos 

estabelecimentos da 
Atenção Primária no 

final do quadriênio. 

20% 40% 60% 80% 
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9.2.4 Acolher, analisar e 

responder as 

manifestações demandadas 

da Ouvidoria dentro do 

prazo estabelecido. 

Percentual de 

respostas dentro do 

prazo estabelecido/ 

ano. 

Responder no mínimo 

95% das 

manifestações. 

95% 95% 95% 95% 

9.2.5 Adquirir material de 
divulgação da Ouvidoria 

para usuários. 

Disponibilizar o 

Material de 
divulgação da 

Ouvidoria para 

usuários. 

Atender 100% das 

solicitações oriundas 
da Ouvidoria 

Itinerante e   dos 

equipamentos 

da Rede SUSMuaná. 

100% 100% 100% 100% 

 

Diretriz 10. Qualificação da Gestão e do Financiamento em Saúde 

Objetivo 10.1 - Estabelecer ações para que os projetos assistenciais desenvolvidos pela Secretaria 

Municipal da Saúde sejam viáveis e estejam em consonância à realidade orçamentária e financeira, 

objetivando que os resultados destas ações seja eficiente, efetivo e oportuno. 

Quadro 19: Estabelecer ações para que os projetos assistenciais desenvolvidos pela Secretaria 

Municipal da Saúde sejam viáveis e estejam em consonância à realidade orçamentária e 

financeira, objetivando que os resultados destas ações seja eficiente, efetivo e oportuno. 

AÇÕES INDICADOR 
META 

2022 - 2025 

META ANUAL 

2022 2023 2024 2025 

10.1.1 Monitorar os custos de cada 

ponto de atenção apresentando os 

resultados ao Conselho Municipal 

de Saúde. 

Percentual de 

estabelecimentos  com 

os custos 

monitorados/ano. 

100% dos 

estabelecimentos com 

monitoramento dos custos. 

60% 70% 80% 100% 

10.1.2 Adequar a cota de insumos 

dos Estabelecimentos de saúde em   

consonância   com  a realidade 

local. 

Percentual de 

Estabelecimentos com 

adequação de cotas de 

insumo/ano 

100% dos 

Estabelecimentos com 

adequação de cotas deinsumos 

90% 95% 100% 100% 

10.1.3 Adequar o Portal da 

Secretaria Municipal de Saúde - 

SMS melhorando o acesso as 

informações atualizadas e vigentes 

de fluxos e processos, de interesse 

do cidadão, conselheiro, prestador e 

servidores. 

Portal atualizado da SMS Portal da atualizado SMS 1 1 1 1 

10.1.4 Manter atualizada a Farmácia 

de Muaná no que diz respeito a 

medicamentos, prescrição, fluxos e 
distribuição com a finalidade de 

melhorar a qualidade da assistência 

e otimização dos recursos 

Manter a
 Farmácia 

muanenseatualizada 

Farmácia Muanense atualizada 1 1 1 1 

10.1.5 Realizar campanhas de 

combate ao desperdício de material 

para sensibilizar equipese Usuários 

Número de 

campanhas realizadas 
8 campanhas realizadas 2 2 2 2 

10.1.7 Construir e Implantar o 

Hospital Municipal. 
 

Construir e implantar o 

Hospital 

Hospital Municipal construído e 

implantado 
1 1 - - 
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Diretriz 11. Combate a Pandemia da Coivd-19 

Objetivo 11.1 – Fortalecimento nas Ações Emergenciais de Combate à Pandemia Cauda pelo Novo 

Coronavírus. 

Quadro 20: Fortalecimento nas Ações Emergenciais de Combate à Pandemia Cauda pelo Novo 

Coronavírus. 

AÇÕES INDICADOR 
 

META2022 - 2025 

META ANUAL 

2022 2023 2024 2025 

Reduzir a taxa de letalidade por 

COVID-19, Conforme Indicadores 

Municipais. 

Taxa de letalidade por COVID-19 Reduzir 40% 20% 30% 40% - 

Aumentar o numero de testes rapido 

realizados em sintomaticos  no 

municipio 

Numero de testes realizados 
4000 testes 

realizados 
2000 2000 - - 

Aumentar o numero de amostras para 

PCRT,  enviados ao LACEN 

Numero de amostras enviadas ao 

LACEN 

360 amostraas 

enviadas/ano 
360 360 360 360 

Implantar leito de UTI Para 

tratamento do COVID-19 
Numero de Leitos de UTI implantados 

02 Leitos a Serem 

Implantados 
1 1 - - 

Implementar o plano municipal de 

vacinação 

Vacinar população elegivel nos grupos 

vacinados de acordo com plano 

municipal 

Vacinar 100% da 

população elegivel 
90% 95% 98% 100% 

 

 

26. MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DESAÚDE 

O Plano Municipal de Saúde requer monitoramento e avaliações periódicas. Estas ações 

visam o seu acompanhamento para tomada de decisões e busca do alcance pleno das metas 

acordadas. 

A Programação Anual de Saúde (PAS) será operacionalizada pela Secretaria Municipal de 

Saúde de Muaná e acompanhada através de relatórios apresentados quadrimestralmente junto ao 

Conselho Municipal de Saúde e Câmara Municipal de Muaná, conforme o artigo 36, da Lei 

Complementar nº 141/12. 

Será também sistematizado anualmente através do Relatório Anual de Gestão (RAG), 

conforme previsto no Art. 4º, da Portaria 2.135/2013 que é um instrumento que apresenta os 

resultados alcançados com a execução da Programação Anual de Saúde (PAS). 

No início de cada ano, será apresentada para aprovação pelo Conselho Municipal de Saúde, a 

Programação Anual de Saúde (PAS) para o exercício. 
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