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1- Apresentação

Plano Municipal de Saúde
2022 – 2025

É com satisfação que apresento o Plano Municipal de Saúde (PMS) de
ITATIM, documento que explicita os compromissos do governo municipal para o
setor saúde, por um determinado período de 2022 a 2025, este é o principal
instrumento de gestão municipal do Sistema Único de Saúde (SUS). Seu processo
de construção foi organizado em diversas etapas, iniciando com a publicação da
comissão responsável pela condução dos trabalhos na Secretaria Municipal de
Saúde, definição da metodologia utilizada até a sintetização das propostas
elaboradas na Conferencia Municipal de Saúde 2021.

O Plano Municipal de Saúde, norteia os rumos da política pública de saúde a
serem implementados e monitorados pela Secretaria Municipal da Saúde (SMS)
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nos

próximos quatro anos. O Plano 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 sua missão. Além de ser uma
exigência legal é necessário também que este instrumento seja apreciado e
aprovado pelo Conselho Municipal de Saúde.

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. 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.

Este documento foi sistematizado inicialmente apresentado um panorama da
situação de saúde da população, com a descrição do perfil demográfico,
socioeconômico, ambiental e epidemiológico, além da caracterização da rede de
serviços de saúde do município e da gestão do SUS municipal entre outros dados
que contribuirão no melhor conhecimento do Município e entendimento de suas
demandas em saúde pública. Finalizando a sua elaboração com um capítulo
destinado à percepção dos problemas de saúde, e as linhas de ações com as suas
diretrizes, objetivos, metas e ações para desenvolvimento da saúde no município.

Espera-se que o debate permanente deste Plano Municipal de Saúde e seus
ajustes anuais, por meio da Programação Anual de Saúde, possam dar vida a este
documento e torná-lo um instrumento de uso cotidiano, capaz de orientar o trabalho
das equipes de saúde, sendo aprimorada à luz das mudanças da realidade
municipal, garantindo desta forma a efetividade das ações e dos serviços de saúde.

PLANO MUNICIPAL DE SAUDE – Página | 8

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIM
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

2- Introdução

O processo de planejamento no âmbito do SUS configura-se como uma
responsabilidade dos entes públicos, assegurada pelas Leis Orgânicas da Saúde,
nº 8.080/1990 e nº 8.142/1990, e regulamentada pelo Decreto nº 7.508/2011. O
Plano Municipal de Saúde é o instrumento que, a partir de uma análise situacional,
apresenta as intenções e os resultados a serem buscados no período de quatro
anos de governo, expressos em diretrizes, objetivos e metas a serem alcançadas.

A metodologia para elaboração do Plano Municipal de Saúde 2022-2025 foi
um processo de construção participativo, sistemático e integrado, envolvendo
profissionais de saúde, técnicos da SMS, gestores, CMS e sociedade civil.

A elaboração do PMS foi precedida de vários momentos, dentre os quais:
análise do PMS vigente (2018-2021), análise do PPA (Plano Plurianual) e
realização de Conferencia de Saúde em 12/11/2021 com o objetivo exclusivo de
elaborar as diretrizes para a construção do Plano 2022-2025. As propostas
construídas na Conferência de Saúde foram apreciadas e aprovadas em plenária
composta pelos delegados, entre eles Conselheiros Municipais de Saúde, foram
também discutidas com os técnicos da Secretaria de Saúde e das Equipes de
Saúde, salientando sempre com todos a importância da elaboração do PMS e o
seu valor imprescindível para se conseguir uma gestão competente e alinhada aos
princípios e diretrizes do SUS.

A equipe de trabalho em conjunto com coordenadores de saúde elaboraram
as Linha de Ações com as respectivas diretrizes, objetivos, metas, ações e
indicadores de avaliações e apresentaram para apreciação ao CMS 14/12/2021.
Após elaboração da versão preliminar do PMS (2022-2025) o mesmo foi
apresentado ao CMS em reunião 19/01/2022 e foi aprovado por unanimidade.
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3- CARACTERIZAÇÃO GERAL DO MUNICIPIO

3.1- HISTÓRICO DO MUNICIPIO

O nome "ITATIM" é uma referência ao Morro da Ponta Aguda, uma elevação
geográfica próxima à cidade, a origem veio do tupi-guarani em que ITA significa
Pedra e o sufixo TIM significa Aguda (Pedra Aguda), em alusão a uma elevação
(monte) com essa forma, principal referência para os munícipes, um dos principais
cartões postais da cidade.

O município foi emancipado em 13 de junho de 1989, desmembrando do
município de Santa Terezinha. Esse desmembramento se deu através da Lei
Estadual, nº 5015, de 13 de junho de 1989, publicada no Diário Oficial, em 14 de
junho do mesmo ano. Constituído o distrito sede instalado em 01-01-1990 no atual
distrito de Itatim (ex-povoado), Gentilico Itatienhense.
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O primeiro aldeamento onde hoje se encontra a cidade chamava-se Tanquinho
em referência a um tanque de formação rochosa e que ainda hoje se encontra
próximo da zona urbana.

O Município possui um importante meio de acesso local, a estrada de ferro,
a qual foi instalada no município em 1879, por meio da força laboral dos
garimpeiros, entre os quais se destacaram as famílias dos Senhores José Rufino
Santana, José Vieira Gomes, Aristóteles Carneiro, Leolino Rebouças e a Senhora
Maria Aurina Ribeiro Rebouças. Devido à construção da via férrea, originou-se a
formação de um povoado por nome de “Tanquinho”, tendo as famílias Vieira
Gomes e Rebouças como precursoras desta organização. Com a estrada de ferro
funcionando foi possível escoar a produção para as cidades de Cachoeira e
Salvador, realizava na época também o transporte de trem de passageiros,
atualmente apenas transporte de carga.

Outro meio de crescimento e desenvolvimento local importante foi a feira
livre, a qual teve início no ano de 1948, organizada por Morena Rebouças e seu
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esposo, bem como por Lió Rebouças, Aristóteles Carneiro, Cícero Cardoso, Jacob,
Martinho Pinto Santana, Eugenio Andrade, dentre outros. Além da formação da
feira livre, foram surgindo outros organismos, como as escolas, o trem de
passageiros e carga, a construção da igreja de Santo Antônio e o acampamento
para a construção da BR 116, iniciaram-se, dessa forma, o crescimento e
desenvolvimento de Tanquinho.

Já então com a nova denominação de ITATIM, sugerido pelo padre Jonas
Vaz Galvão foi realizado a inauguração da 2ª estação ferroviária. A estação de
Tanquinho foi aberta pela Estrada de Ferro Central da Bahia no prolongamento de
sua linha principal, em 1883. Nos anos 1940, seu nome foi alterado para Itatim. O
prédio da ex-estação estava bastante descaracterizado e mal cuidado e ocupado
por um bar em 2009. Em 2012, foi reformada.
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No relato do desenvolvimento do município de Itatim vale ainda mostrar que
no início de sua formação fora construída, pela Senhora “Morena” - matriarca da
família Rebouças, uma capela no centro do povoado, tendo como padroeiro Santo
Antônio, o que deu início a organização religiosa e comunitária da localidade, o que
fez impulsionar o comércio em seu entorno. As trezenas, em homenagem ao santo
padroeiro, celebradas com hinos, cânticos populares e ofícios. Com o passar do
ano as treze noites ficavam cada vez mais numerosa e participativa, aumentando o
fluxo de pessoas até o seu epílogo, no dia 13 de junho, dia da festa de Santo
Antônio, oportunidade no qual, muitas famílias batizavam seus filhos, sendo ainda
um dia propício para a venda de comidas, bebidas, materiais artesanais e de
produção local, organizando assim uma feira livre com diversas barracas e
construindo a sua cultura.
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Quanto a sua estrutura Político-Administrativa, o município é governado
pelo Gestor Municipal e auxiliado pela Câmara Municipal de Vereadores, que é
composta de 09 vereadores, os quais desenvolvem projetos de grande relevância
para o município e acompanham o Poder Executivo na execução das receitas
repassadas pela União, pelo Estado e recursos próprios.

ITATIM possui o seu

Hino Municipal, o qual foi escolhido através de

concurso Público, com apresentação na Câmara Municipal, para apreciação
popular e julgamento final, sendo escolhida a composição dos senhores Antônio
Edison da Silva Sampaio e Claudionício Cardoso Alves.

A Bandeira do Município de ITATIM foi criada pelo Projeto de Lei N° 17/93
em 07 de outubro de 1993, com as seguintes discriminações: verde, amarelo, azul
e branco, com os símbolos do patrono do Município, Santo Antônio, e os produtos
típicos da região: ramo de feijão, sisal e paralelepípedos.

O Brasão do Município de ITATIM foi instituído pela Lei nº 355, de 02 de
Março de 2020, assim descrito: o escudo em formato português, no topo a coroa
mural de cinco torres, em cor prata, símbolo de soberania, representando a
evolução política e administrativa do município.
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A sede da Prefeitura está localizada na Rua da Linha, S/N, Centro, CEP
46.875-000 com prédio próprio, sua estrutura administrativa é composta pelo
Gabinete do Prefeito, Procuradoria Jurídica, Controle Interno, Secretaria de
Administração e Planejamento e Secretaria de Finanças.

Quanto à sua estrutura político-administrativa, o município é governado pela
gestora municipal e auxiliado pela Câmara Municipal de vereadores, que é
composta por nove vereadores, os quais desenvolvem projetos de grande
relevância para o município e acompanham o Poder Executivo na execução das
receitas repassadas pela União, Estado e recursos próprios.

O município de Itatim pertence à Comarca de Santa Terezinha, o qual tem
questões judiciárias resolvidas através das Varas Civis e Crime no Fórum dessa
comarca que fica localizado na Praça Ápio Medrado, S/N Centro - Santa Teresinha
- BA.

A organização governamental é composta de uma ouvidoria muito próxima
da população, também está presente nas redes sociais para receber sugestões,
dúvidas, críticas dos munícipes e divulgação das ações.
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Itatim se caracteriza por suas formações rochosas distintas, destacando-se,
além do Morro da Ponta Aguda o Morro do Enxadão, o Morro do Gavião, o Morro
das Tocas, o Morro da Fonte, o Morro do Tyresoles e tantos outros. Em função da
natureza geológica dessas formações, a cidade tornou-se um centro muito
frequentado pelos praticantes da "escalada esportiva".
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4- Localização e Limite geográfico

LOCALIZAÇÃO GEOGRÁFICA – ITATIM BA

ITATIM MUNICÍPIO DO ESTADO DA BAHIA,
LOCALIZADO NA REGIÃO NORDESTE DO BRASIL

ITATIM é um Município do Estado da Bahia, localizado na região Nordeste
do Brasil, apresenta uma vegetação composta de Caatinga Arbórea Densa, com
palmeiras e, Floresta Estacional Decidual, a predominância de seus relevos é o tipo
denominado Pediplano Sertanejo.
O município está inserido na área do denominado “Polígono das Secas”,
apresenta um clima Semiárido e sujeito a ter prolongados períodos de estiagem.
Quanto à dimensão ambiental a região está inserida no bioma da caatinga, onde
muitas das espécies vegetais são endêmicas ao bioma da região, é submetida a
ventos fortes e secos.
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O índice pluviométrico médio fica em torno de 551 mm anuais, e nos
períodos mais secos este índice pode alcançar 142 mm, e nos mais chuvosos
1.206 mm anuais; este período de maior precipitação situa-se entre os meses de
dezembro a fevereiro.

O aspecto hidrográfico do município é constituído na porção norte pela
bacia do rio Paraguaçu, enquanto a metade sul possui drenagens que fluem para a
bacia do rio Jequiriçá. Com relação às águas subterrâneas, o município é ocupado
unicamente pelo domínio hidro geológico do cristalino. Este domínio tem
comportamento de “aquífero fissural”. Como basicamente não existe uma
porosidade primária nos tipos de rochas que o compõem, a ocorrência de água
subterrânea é condicionada por uma porosidade secundária representada por
fraturas e fendas, o que se traduz por reservatórios aleatórios, descontínuos e de
pequena extensão.
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A sua área de extensão territorial é de 547,510 Km² (IBGE 2020), e está
inserida na folha cartográfica de Milagres (SD. 24-V-B-V), editada pelo
MINTER/SUDENE. Faz parte da Mesorregião Centro Norte Baiano e Microrregião
de Feira de Santana, tendo como municípios limítrofes Santa Teresinha, Milagres,
Rafael Jambeiro, Iaçu e Elísio Medrado, o seu distanciamento da capital
“SALVADOR” é de 208 km. Possui uma altitude de 260 metros ao nível do mar e
uma latitude de -12º 42’ 43” Sul e uma longitude 39º 41’ 53” Oeste, com densidade
demográfica igual a 24.89 habitantes hab./km²´.

Está situado na Região Administrativa de Santo Antônio de Jesus e
pertence a microrregião de Feira de Santana, tendo como vias de acessos
principais a BR 116 e 324, e a BA Estadual 493 que liga a BR101 com a BR116. A
cidade é servida por via férrea (hoje, apenas transporte de carga).

O município possui como principais localidades: Vila São Geraldo,
Cachoeirinha, Departamento, Lagoa do Canto, Cibe, Traíras, Tanquinho, Comum,
Lajedo Grande, Capoeiras, Felipe Velho, Cabaceiras, Mendes, Pedra Redonda,
Entre Morros, Morro Preto, Morro do Tigre, Ponta Aguda, Gameleira entre outras.

.
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5- REGIONALIZAÇÃO DA SAÚDE
No processo do Plano Diretor da regionalização da saúde da Bahia, O
Município Itatim, encontra-se na Região de Saúde de Santo Antônio de Jesus, no
Núcleo Regional de Saúde: LESTE e da Sede do Núcleo Regional: SALVADOR.

O CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE INTERFEDERATIVO DE SAÚDE DA
REGIÃO - RECONVALE foi firmado entre o Estado da Bahia, através da Secretaria
da Saúde, e 26 municípios da região. No Município o projeto do consorcio foi
aprovado pela câmara de vereadores e sancionado a LEI Nº 294, de 27 de outubro
de 2015, e posteriormente alterado pela: lei municipal nº 313, de 06 de março de
2017, a qual ratifica o Protocolo de Intenções firmado entre o Município de Itatim e
o Estado da Bahia, através da Secretaria da Saúde e outros municípios baianos.

O Protocolo de Intenções, mencionado constitui a formação do Consórcio,
sob a forma de associação pública, entidade autárquica interfederativa, visando
implementar iniciativas de promoção a ações de saúde pública assistenciais,
prestação de serviços especializados de média e alta complexidade, em especial:
Serviços de Urgência e de Emergência hospitalar e extra hospitalar; Ambulatórios
especializados, Policlínicas; Assistência Farmacêutica, entre outros serviços
relacionados à saúde.
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6- Perfil demografico

A pirâmide etária é um gráfico populacional que leva em consideração a
estrutura sexual da população (homens e mulheres) e as faixas etárias. A estrutura
da pirâmide em ITATIM está configurada conforme segue: Base: corresponde aos
jovens (0 - 19 anos) 38,37%; Meio: corresponde aos adultos (20– 59 anos) 51,47%;
Topo ou ápice: corresponde aos idosos (60 e +) 10,15%. A pirâmide etária,
apresentada é referente ao censo 2010 com uma população de 14.522 pessoas.

Fonte: IBGE censo 2010
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Considerando a pirâmide etária da população do censo IBGE 2010
observa-se decréscimo nos grupos populacionais maiores de 20 anos. Apesar de
não se dispor de dados numéricos essas observações tem relação aos movimentos
migratórios no município, expressando o fluxo de pessoas que migram para os
grandes centros em busca de empregos e nível de escolaridade mais avançados.

Conforme Censo IBGE 2010 Itatim é um município tipicamente urbano, a
maior parte de sua população reside na área do perímetro urbano desde sua
fundação, tendo inclusive a taxa de urbanização ampliada nos Censos
Populacionais realizados no município, passando de 63,30% em 1991 para 69,63%
em 2010.

DISTRIBUIÇÃO DA POPULAÇÃO POR ZONA- ITATIM BA
Nº
Zona Urbana
Zona Rural
Total

%

10.112

69,63

4.410

30,37

14.522

100,00

Fonte: IBGE censo 2010

Um dos fatores que contribui para o aumento da taxa de urbanização é a
saída de pequenos produtores da zona rural em virtude dos grandes períodos de
estiagem e inexistência de uma política agrária no município, e também, a busca
de estudos mais avançados por parte dos mais jovens nos centros urbanos. Esses
processos forçam os moradores rurais a vender suas terras e migrar para a sede
do município com suas famílias. Uma vez na cidade, tais produtores acabam
trabalhando em pequenos comércios nos bairros, frentistas nos postos de
combustíveis ou como diaristas em outras propriedades. Isto quando eles não
migram para os grandes centros urbanos, a exemplo de Feira de Santana,
Salvador, e o sudeste do Brasil, principalmente, São Paulo.
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DISTRIBUIÇÃO DA POPULAÇÃO POR ZONA- ITATIM BA
Zona Rural
30%

Zona Urbana
70%

Fonte: IBGE censo 2010

A tabela abaixo mostra a População Estimada do Município conforme ano
2020 de 14.539 pessoas, aumentando apenas 17 pessoas se comparado o total da
população com a do

Censo Demográfico de 2010, que contou com 14.522

habitantes.

População estimada residente/Sexo/Faixa Etária 2020
Faixa Etária
Masculino
Feminino
Total
TOTAL

7.165

7.374

14.539

0 a 4 anos

567

541

1.108

5 a 9 anos

555

536

1.091

10 a 14 anos

599

547

1.146

15 a 19 anos

661

587

1.248

20 a 29 anos

1.273

1.253

2.526

30 a 39 anos

1.164

1.227

2.391

40 a 49 anos

913

989

1.902

50 a 59 anos

681

733

1.414

60 a 69 anos

390

442

832

70 a 79 anos

238

331

569

80 anos e mais

124

188

312

Fonte: Estimativas preliminares elaboradas pelo Ministério da Saúde/SVS/DASNT/CGIAE (tabnet)
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A tabela mostra que a diferença no quantitativo entre homens e mulheres é
muito pequena, dentre a qual é possível identificar uma população de 50,71% de
mulheres com 7.374 habitantes e 49,28% de homens com 7.165 habitantes.

POPULAÇÃO ESTIMADA 2020 POR SEXO - ITATIM BA
Sexo
População
%
Total

14.539

100 %

Feminino

7.374

50,71 %

Masculino

7.165

49,28%

Fonte: Estimativas prel. elaboradas Minist. Saúde/SVS/DASNT/CGIAE (tabnet)

POPULAÇÃO ESTIMADA 2020 POR grupo - ITATIM BA
Faixa etária
População
Porcentagem
Total

14.539

100%

0 a 4 anos

1.108

7.6%

5 a 14 anos

2.237

15.3%

15 a 59 anos

9.481

65.2%

60 anos e +

1.713

11.7%

Fonte: Estimativas prel. elaboradas Minist. Saúde/SVS/DASNT/CGIAE (tabnet)

% de população estimada por grupo de faixa etária
11.7%

0a4
anos

7.6%
15.3%

65.2%

5 a 14
anos
15 a 59
anos
60 anos
e+

Fonte: Estimativas prel. elaboradas Minist. Saúde/SVS/DASNT/CGIAE (tabnet)

PLANO MUNICIPAL DE SAUDE – Página | 24

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIM
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

O gráfico abaixo mostra uma variação do crescimento populacional
estimada no município durante os sete anos.

CRESCIMMENTO POPULAÇÃO (ESTIMADA) 2014- 2020 ITATIM-BA

2020

População

2019

2020
14539

2018

2019
14487

2017

2018
14432

2016
2017
14457

2015
2016
14.895

2014
2015
14.763

Fonte: Estimativas preliminares elaboradas pelo Ministério da Saúde/SVS/DASNT/CGIAE
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7- educação

O município de Itatim conta na sua Rede de Ensino Municipal com vinte e
oito unidades de ensino, sendo uma estadual, duas do ensino privado e 25 do
ensino público municipal. O ensino fundamental é na sua maioria de
responsabilidade do município e o ensino médio na rede pública é totalmente de
responsabilidade estadual. No terceiro grau é oferecida curso de graduação em
administração e pedagogia pela Faculdade Sucesso.

Numero de unidades de ensino / entidade responsavel
Rede
Numero De Unidades De Ensino
Municipal
Estadual
Privado

25
1
2

Pre escolar e ensino fundamental
Ensino médio
Pre escolar e ensino fundamental

Fonte:QEdu.org.br

O município é responsável pelo atendimento da educação básica que
compreende os alunos da educação infantil ao ensino fundamental, incluindo as
modalidades da educação de jovens e adultos e educação especial (Atendimento
Educacional Especializado – AEE).
Numero de estudantes por serie ano 2020
Series
Numero de Estudantes
Matrículas em creches

423 estudantes

Matrículas em pré-escolas

580 estudantes

Matrículas anos iniciais

1.350 estudantes

Matrículas anos finais

1.082 estudantes

Matrículas ensino médio
Matrículas EJA
Matrículas educação especial

862 estudantes
1.358 estudantes
298 estudantes

Fonte: QEdu.org.br
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A tabela anterior mostra o quantitativo de alunos matriculados por serie,
vale destacar que o número de alunos cursando o ensino médio é inferior ao
número de alunos matriculados nos anos finais do ensino fundamental.

O IDEB (Índice de Desenvolvimento da Educação Básica) mostra a trajetória
histórica dos indicadores de desempenho da aprendizagem. A tabela abaixo
apresenta os resultados observados no período de 2005 a 2019, nos anos inicias
do ensino fundamental do município de Itatim, do estado da Bahia e Brasil. O
município de Itatim apresenta avanço significativo ao longo das edições com
destacar em 2017 quando apresentou o seu mais IDEB.
O IDEB 2019 nos anos iniciais atingiu a meta e alcançou 6,0, mas teve
queda. Tem o desafio de garantir mais alunos aprendendo e com um fluxo escolar
adequado.

Ideb ano inicial do ensino fundamental 2005-2019
2005
2007
2009
2011
2013
2015
2017

2019

Itatim

2.3

2.8

3.3

5,0

5.0

4.9

7.1

6.9

Bahia

2.5

3.2

3.5

3.9

3.9

4.4

4.7

4.9

Brasil

3.6

4.0

4.4

4.7

4.9

5.3

5.5

5.7

Fonte: QEdu.org.br

Fonte: QEdu.org.br. Dados do Ideb/Inep (2019)
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O IDEB 2019 nos anos finais da rede pública atingiu a meta e cresceu, mas
não alcançou 6,0. Pode melhorar para garantir mais alunos aprendendo e com um
fluxo escolar adequado.

Ideb anos finais do ensino fundamental 2005-2019
2005
2007
2009
2011
2013
2015
2017

2019

Itatim

2.1

2.4

1.8

5,0

3.3

3.3

4.4

4.8

Bahia

2.6

2.8

3.5

2.9

3.1

3.2

3.4

3.8

Brasil

3.2

3.5

3.7

3.9

4.0

4.2

4.4

4.6

Fonte: QEdu.org.br

Fonte: QEdu.org.br
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8- aspecto sócio econômico e cultural
O Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) é uma medida comparativa que
engloba três dimensões: riqueza, educação e expectativa média de vida. É uma
maneira padronizada de avaliação a medida do bem-estar de uma população. Este
índice varia de zero (nenhum desenvolvimento humano) até 1 (desenvolvimento
humano total).

De acordo o Censo IBGE 2010 o índice de desenvolvimento

humano de Itatim (IDH) foi de 0,582 e a média da Bahia (0,660). Segundo o Atlas
de Desenvolvimento Humano /PNUD (2013), o município está situado na faixa de
Desenvolvimento Humano Baixo (IDH entre 0,5 e 0,599).

ÍNDICE DE DESENV. HUMANO MUNICIPAL IDH ITATIM-BA
Ano
IDH
IDH 2010

0,582

IDH 2000

0,447

IDH 1991

0,291

Fonte: IBGE

O Plano apresenta a seguir um diagnóstico sumario das condições de vida
da população do Município de Itatim, com dados dos principais serviços e avaliação
do desenvolvimento do município.

O município de Itatim baseia sua economia na extração de pedra natural,
artesanato em barro, pastagens, agropecuária, feira livre, comércio local e a
comercialização da carne do sol. Seus produtos são consumidos pelo próprio povo
bem como o da sua microrregião, ocasionando a baixa lucratividade, o que garante
apenas a sobrevivência das famílias, sem oferecer prosperidade em curto prazo. A
principal forma de ocupação do campo se dá com pequenas produções familiares
de lavouras temporárias e atividades pecuárias.
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As principais fontes de renda familiar da população Itatiense são: a
prestação de serviços à Prefeitura Municipal de Itatim, que é a maior geradora de
emprego e renda para a economia local; comércio local; postos de combustíveis;
ISOBRAS (fábrica no ramo de embalagens e descartáveis), a qual dispõe de 172
empregos. Há também as pedreiras, onde persiste a extração de pedra natural, o
município é produtor de granito e pedras, destacando-se para a produção de
paralelepípedos.

No município existem também 06 postos de combustíveis ao longo da BR
116 dentro do perímetro municipal e 02 na zona urbana, que além de contratar boa
parte da mão de obra de pessoas da comunidade, contribuem para o
desenvolvimento econômico da região. Mesmo assim, o índice de desemprego é
considerável, uma grande parte da população tem como opção de renda o trabalho
informal, comercializando diversos gêneros, não só na própria cidade, bem como
nas cidades circunvizinhas nas chamadas feira livre. A região ainda possui
comércio de artesanato de barro e de palha, cujos produtos são exportados e
vendidos à margem da BR 116.

Em 2018, o município de Itatim tinha um PIB per capita de R$ 23.178.62,
dados IBGE, na comparação com os demais municípios do estado, sua posição era
de 33 dos 417 cidades. Já na comparação com cidades do Brasil, sua colocação
era de 2008 de 5.570 cidades.
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Com relação ao trabalho e rendimentos dados do IBGE 2018, o salário
médio mensal era de 1.7 salários mínimos. O número de pessoas ocupadas 1.426
pessoas, a proporção de pessoas ocupadas em relação à população total era de
9.9%. Na comparação com os outros municípios do estado, ocupava as posições
250 de 417cidades e 117 de 417, respectivamente. Já na comparação com cidades
do país todo, ficava na posição 3873 de 5570 e 3481 de 5570, respectivamente.
Considerando domicílios com rendimentos mensais de até meio salário mínimo por
pessoa, tinha 50.1% da população nessas condições, o que o colocava na posição
255 de 417 dentre as cidades do estado e na posição 1376 de 5570 dentre as
cidades do Brasil.

Referente à rede bancaria no município existe uma agência bancária privada
do Banco Bradesco; uma Casa Lotérica que faz algumas transações bancárias
diretamente ligadas à Caixa Econômica Federal; um correspondente do Banco do
Brasil localizado em um supermercado e dois correspondentes do Banco Bradesco
sendo um localizado em uma farmácia e o outro em um supermercado.

8.1- Meio DE Transporte
O transporte da comunidade mais utilizado é o ônibus com horário constante
para Salvador via Feira de Santana, tendo também linha de acesso para Jequié,
Amargosa, Itaberaba, Conquista, Brejões, Castro Alves entre outras cidades
circunvizinhas. E também muito utilizados carros pequenos de lotação para acesso
aos municípios vizinhos. A população da zona rural utiliza muito o sistema de moto
taxi e transportes particulares.
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8.2- Escoamento Sanitário

O sistema de esgoto sanitário no município é realizado na sua maioria através
de fossas rudimentar, os dados do cadastro realizado pelo agente comunitário de
saúde

mostra que parte da população ainda elimina os dejetos a céu aberto,

principalmente na zona rural, realidade que agrava a saúde da comunidade devida
a utilização de água de açudes e riachos sem nenhum tipo de tratamento, elevando
assim o número de doenças infecciosas e parasitarias.

FORMA DE ESCOAMENTO DO BANHEIRO OU SANITARIO
Descrição
Quantidade
Rede Coletora De Esgoto

25

Fossa Séptica

806

Fossa Rudimentar
Direta Para Rio Ou Lago

3.595
3

Céu Aberto

262

Outra Forma

153

Não Informado

317

Total

5.161

Fonte: SMS- Cadastro realizados pelos ACS do Município (e-SUS)

8.3- Abastecimento de Água

O abastecimento de água no município ocorre pela captação de água do Rio
Paraguaçu, o tratamento e distribuição na sede e alguns povoados são realizados
através de rede de distribuição mantida pela EMBASA.
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ABASTECIMENTO DE AGUA
Descrição

Quantidade

Rede Encanada Ate O Domicilio

4.659

Poço/ Nascente No Domicilio

14

Cistina

34

Carro Pipa

102

Outros

132

Não Informado

220

Total

5.161

Fonte: SMS- Cadastro realizado pelos ACS do Município (e-SUS)

AGUA PARA CONSUMO NO DOMICILIO
Descrição
Quantidade
Filtrada

1.702

Fervida

35

Clorada

2.679

Mineral

188

Sem Tratamento

286

Não Informado

271

Total

5.161

Fonte: SMS- Cadastro realizado pelos ACS do Município (e-SUS)

8.4- Destino do Lixo

A varrição das ruas e a coleta do Lixo são realizadas por empresa terceirizada,
a limpeza das ruas e realizada através de varrição manual e coleta diária com
caçamba em horários programados, exceto nos domingos, mas o destino final
deste lixo ainda é precário devido ser lançado a céu aberto em zona rural. Vale
ressaltar que os resíduos sólidos do Hospital e demais Unidades de Saúde são
coletados por serviço terceirizado com empresa coletora.
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DESTINO DO LIXO
Descrição
Coletado

Quantidade
3.863

Queimado/Enterrado

917

Céu Aberto

98

Outros

14

Não Informado

269

Total

5.161

Fonte: SMS- Cadastro realizado pelos ACS do Município (e-SUS)

8.5- Fornecimento de Energia Elétrica

O fornecimento de energia elétrica no Município de Itatim ainda não abrange
todos os domicílios, segundo informação do cadastro realizado pelos ACS existem
418 domicílios sem energia elétrica.

DISPONIBILIDADE DE ENERGIA ELETRICA
Descrição
Quantidade
Sim

4.747

Não

418

Total

5.161

Fonte: SMS- Cadastro realizado pelos ACS do Município (e-SUS)
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8.6- condições de moradia - localização
LOCALIZAÇÃO DA MORADIA
Descrição

Quantidade

Urbana

3.912

Rural

1.249

Total

5.161

Fonte: SMS- Cadastro realizado pelos ACS do Município (e-SUS)

CONDIÇÕES DE MORADIA - TIPO DE DOMICILIO
Descrição
Quantidade
Casa

4.793

Apartamento

33

Cômodo

24

Outros

25

Não Informado

286

Total

5.161

Fonte: SMS- Cadastro realizado pelos ACS do Município (e-SUS)

CONDIÇÕES DE MORADIA – SITUAÇÃO DA MORADIA
Descrição
Quantidade
Própria

3.750

Financiada

10

Alugada

989

Arrendada

31

Cedida

360

Ocupação

3

Situação De Rua

0

Outras

21

Total

5.161

Fonte: SMS- Cadastro realizado pelos ACS do Município (e-SUS)
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CONDIÇÕES DE MORADIA- CONST. PAREDE EXTERNA
Descrição
Quantidade
Alvenaria Com Revestimento

3.652

Alvenaria Sem Revestimento

186

Taipa Com Revestimento

59

Taipa Sem Revestimento

9

Madeira Aparelhada

5

Palha

1

Outro Material

45

Não Informado

1.203

Total

5.161

Fonte: SMS- Cadastro realizado pelos ACS do Município (e-SUS)

8.7- Aspecto Cultural

O aspecto cultural do Município parte do pressuposto histórico social que
fundamenta os preceitos culturais vindo por influência direta das famílias
fundadoras que apresentou um forte conceito católico em suas raízes primárias, o
que mantém vivo nas expressões de cunho religiosas e culturais presentes no
cotidiano real da comunidade, por meio dos festejos dos padroeiros e as
celebrações juninas que são de inerência muito consolidadas.

No dia 13 de junho comemora-se a festa de Santo Antônio, tradição criada
no município pela família Rebouças, especificamente pela Sr.ª Maria Aurina Ribeiro
Rebouças, a qual, muito devota do santo e com a ajuda da família, construiu a
igrejinha de Santo Antônio localizada na Avenida principal da cidade, passando a
partir daí a comemorar todos os anos a festa de Santo Antônio. No entanto, por
volta do ano de 1982 a comunidade se reuniu em prol da construção de uma nova

PLANO MUNICIPAL DE SAUDE – Página | 36

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIM
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Igreja, que segundo os devotos teria uma nova Padroeira, Nossa Senhora da
Conceição. De modo, todo ano, no dia 08 de dezembro toda comunidade católica
realiza procissão e missa em homenagem à santa.

Por outro lado, por ocasião da emancipação política do município, que
ocorreu no dia 13 de junho de 1989, a comunidade católica em gratidão a
emancipação festeja também tradicionalmente o aniversário da cidade e festa com
missa e procissão ao padroeiro Santo Antônio.

A diversidade religiosa é bem evidente no município, sendo o catolicismo a
religião predominante, seguida da crescente comunidade evangélica.

No último sábado do mês de novembro comemora-se o Dia do Evangélico,
que foi instituido através da Lei nº 322 de 09 de outubro de 2017. A União dos
Evangélicos de Itatim - UEI é composta pela maior parte das igrejas evangélicas
que juntas, desde o ano de 1999 comemoram o Dia do Evangélico, uma festa que
agrega todas as pessoas cristãs com bandas e apresentações de cantores Gospel.
Esse evento iniciou-se com passeata em comemoração ao Dia da Bíblia e após a
criação da UEI – União dos Evangélicos de Itatim essa festa vem crescendo a cada
ano atraindo fiéis de vários municípios circunvizinhos.

As festas juninas antigamente eram comemoradas isoladamente por cada
família deste município, com fogueiras, forró, balões, comidas e bebidas típicas. A
festa do São João atualmente tomou uma grande dimensão, tornando um dos mais
frequentado São Joao da região, é mantida pela prefeitura atraindo pessoas de

várias cidades, e até pessoas de outros estados. A decoração é baseada no tema
que está em evidência, com o objetivo de atrair a atenção dos visitantes. Ainda no
mês de junho, no dia 29, comemora-se o dia de São Pedro, denominada festa das
viúvas. A festa realiza-se com mais intensidade no Povoado de Lagoa de
Tanquinho na Zona Rural.
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Outro aspecto Cultural é a Feira Livre, realizada toda segunda-feira na
avenida do comércio, uma das principais artérias da cidade, sendo uma das
maiores da região, onde é vendido praticamente todo tipo de produtos e muito
frequentado pelos comerciantes ambulantes da região, principalmente as típicas
panelas de barro e outros produtos de cerâmicas produzidos por diversas famílias
da zona rural.
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No turismo o Município de Itatim se caracteriza por suas formações rochosas
distintas e em função da natureza geológica dessas formações, a cidade tornou-se
um centro muito frequentado pelos praticantes da "escalada esportiva". Nas
temporadas de férias e outras, o município recebe turistas para a prática de rapel,
trilhas/motocross, cicloturismo, montanhismo, voo livre (asa delta). Além de receber
estudantes de universidades para pesquisas sobre as pinturas rupestres, o relevo e
a vegetação do município. No mês de junho acontece um dos melhores São João
da Bahia, com várias atrações nacional e local.
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9- PERFIL EPIDEMIOLOGICO

Epidemiologia
comunidade,

Ciência

analisando

a

que

estuda

distribuição

e

o

processo

os

fatores

saúde-doença
determinantes

na
das

enfermidades e dos agravos à saúde, sugerindo medidas específicas de
prevenção, de controle ou de erradicação.

O perfil epidemiológico é um estudo feito para identificar o quadro geral de
saúde de uma população específica, pode ser considerado um indicador
relativamente sensível das condições de vida, do processo saúde-doença e do
desenvolvimento da população.

Perfil de Mortalidade








Coeficiente de Mortalidade geral
Mortalidade por grupo de causa
Óbitos por causas externas
Óbitos por causas mal definidas
Mortalidade infantil
Óbito fetal
Óbito em mulheres em idade fértil

Perfil de natalidade

 Número de nascidos vivos
 Gravidez na adolescência

Perfil de morbidade
 Morbidade hospitalar
 Internações por causas externas
 Internações no próprio município

Imunização
Doenças e agravos de notificação compulsória
Doenças transmissíveis
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10- perfil de mortalidade
A estatística de mortalidade constitui um instrumento de grande importância
em Epidemiologia, Demografia e Administração Sanitária. 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). A causa da morte
constitui a base dos estudos para os gestores programarem as ações na área da
saúde de acordo com a realidade de cada comunidade, procurando assistir os
grupos mais vulneráveis.

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. A análise dos dados
do SIM permite a construção de importantes indicadores para o delineamento do
perfil de saúde de um município. 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 na DO.

Apesar de o município de Itatim apresentar 100% de cobertura de PSF
ainda assim existe uma necessidade de monitoramento de óbito para evitar a sub
notificação, principalmente quando se refere a pessoas de idade mais avançada,
na qual faixa etária é comum ocorrer óbitos residenciais, principalmente na zona
rural onde a população desconhece ainda mais a obrigatoriedade do registro do
óbito no cartório. Devido à importância deste indicador para a gestão da saúde é
necessário o acompanhamento bem atencioso dos registros de óbito e os
encaminhamentos para alimentação do SIM para tornar esses dados cada vez
mais confiáveis.
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10.1- Coeficiente de Mortalidade geral
Na análise das informações de mortalidade no Município de Itatim observase pequena flutuação verificada na identificação do número de óbito em relação ao
crescimento da população, por esta razão a oscilação do coeficiente de
mortalidade geral no período de 2014 a 2020 é pouco significativa. O coeficiente
de mortalidade apresentou uma alteração entre 5,30 e 7,49 no período citado.

COEFICIENTE DE MORTALIDADE GERAL / 1000 Habitantes
Ano

População

Nº de Óbitos

Coef. Mortalidade

2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014

14.539
14.487
14.432
14.457
14.895
14.763
14.691

109
94
100
90
88
108
78

7,49
6,48
6,92
6,22
5,90
7,31
5,30

Fonte: SESAB/SUVISA/DIVEP/Sistema de Informação sobre Mortalidade - SIM

Óbitos por Residência segundo Faixa Etária Itatim - BA
Faixa Etária
TOTAL
Menor 1 ano
1 a 4 anos
5 a 9 anos
10 a 14 anos
15 a 19 anos
20 a 29 anos
30 a 39 anos
40 a 49 anos
50 a 59 anos
60 a 69 anos
70 a 79 anos
80 anos e mais
Idade ignorada

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Total

78
4
1
2
4
6
10
10
13
28
-

108
2
1
5
3
11
7
13
14
15
37
-

88
1
1
4
6
7
10
7
10
11
31
-

90
2
1
1
6
6
10
10
7
8
7
32
-

100
1
1
1
3
7
6
5
10
8
18
39
1

94
2
1
2
6
5
8
12
16
11
31
-

109
1
1
4
7
4
9
14
10
16
43
-

667
13
5
2
2
24
37
47
55
73
76
91
241
1

Fonte: SESAB/SUVISA/DIVEP/Sistema de Informação sobre Mortalidade - SIM
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10.2- Mortalidade Por Grupo de Causa

A mortalidade por grupo de causas mede quantas pessoas morreram por
uma determinada causa dentre o total de óbitos em um determinado local e
período, tem como objetivo principal conhecer o comportamento das causas de
mortalidade no decorrer do período avaliado. No quadro a seguir estão presentes
as principais causas de morte no município em ordem de importância ocorridas nos
anos de 2014 a 2020. Pode-se observar que no decorrer do período analisado, as
causas básicas de maior mortalidade permaneceram praticamente as mesmas.

Observando-se os números de óbitos segundo grupo de causa, no período
analisado (dados preliminares), nota-se que as principais causas de óbito
permanecem sendo as doenças do aparelho circulatório e as causas externas de
morbidade e mortalidade, em seguida aparecem as neoplasias e depois as
doenças endócrinas atribuído predominantemente ao diabetes.

O Município de Itatim deve envidar esforços para combater principalmente
as quatro primeiras causas básicas definidas. Políticas públicas como o combate à
obesidade, à hipertensão arterial e ao Diabetes Mellitus devem ser priorizadas, a
fim de prevenir os casos e melhorar a expectativa de vida dos cidadãos. Política de
combate à violência, diminuição do consumo de bebidas alcoólicas e outras
drogas, bem como de prevenção de acidentes domésticos e de trânsitos devem ser
intensificadas com o apoio, sobretudo, de outras secretarias. Mobilizar a população
para práticas que previnem o Câncer deve ser outra estratégia a serem adotados
com incentivo à prática de exercícios físicos regulares, exames periódicos,
abandono do fumo e do álcool, alimentação saudável entre outras, devem receber
atenção especial da Secretaria de Saúde, principalmente por meio das equipes da
ESF.
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Óbitos por Residência segundo Capítulo CID-10 Itatim - BA
Capítulo CID-10
TOTAL
Algumas doe infecciosas e parasitárias
Neoplasias (tumores)
Doenças sangue órgãos hemat e transt
imunitário
Doenças endócrinas nutricionais e
metabólicas
Transtornos
mentais
e
comportamentais
Doenças do sistema nervoso
Doenças do aparelho circulatório
Doenças aparelho respiratório
Doenças do aparelho digestivo
Doenças da pele e do tecido
subcutâneo
Doenças sistema osteomuscular e
tecido conjuntivo
Doenças aparelho geniturinário
Algumas afec originadas no período
perinatal
Malf congenita deformidade
e
anomalias cromossômicas
Sint sinais e achad anorm ex clínico e
laboratorial
Causas externas de morbidade e
mortalidade

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Total

78
3
12
1

108
1
11
-

88
4
11
-

90
2
15
-

100
2
15
-

94
3
17
-

109
13
10
-

667
28
91
1

8

22

13

12

10

15

10

90

1

1

2

-

4

1

-

9

3
20
9
4
1

3
35
7
3
-

25
3
5
-

3
21
3
4
-

29
6
3
-

4
23
2
2
-

3
29
10
2
-

16
182
40
23
1

-

-

1

-

-

1

-

2

1
4

1
2

2
1

-

3
1

1
1

-

8
9

-

1

-

-

-

-

2

3

2

4

4

10

9

6

16

51

9

17

17

20

18

18

14

113

Fonte: SESAB/SUVISA/DIVEP/Sistema de Informação sobre Mortalidade - SIM

O gráfico a seguir mostra a evidencia do número de óbitos nos últimos três
anos, aparecem com destaque às doenças do aparelho circulatório e as causas
externas de morbidade e mortalidade. Em seguida aparecem as DCNT (Doenças
Crônicas Não Transmissíveis), seguindo assim a tendência mundial, onde as
DCNT estão entre as causas de maior impacto na morbimortalidade e na qualidade
de vida da população. As doenças que compõem as quatro principais causas
DCNT são as doenças do aparelho circulatório, neoplasias, diabetes e as doenças
do aparelho respiratório.
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Óbitos/Residência segundo as principais causas Itatim-BA
29

29
23

15

17
10

Neoplasias
(tumores)

10

18 18

16

15
10

Doenças
endócrinas
nutricionais
metabólicas

9

Doenças do
aparelho
circulatório

2018

2019

14

6

Sint sinais e
Causas
achad anorm externas de
ex clínico e morbidade e
laboratorial mortalidade

2020

Fonte: SESAB/SUVISA/DIVEP/Sistema de Informação sobre Mortalidade - SIM

Apesar da limitação de avaliar tendências de mortalidade em recortes de
tempo muito estreitos, a análise do número por sexo, no período entre 2014 a
2020, mostra discreta variação, conforme o gráfico abaixo. É possível afirmar,
contudo, que a o número de óbito do sexo masculino é superior ao feminino.

Óbitos por Residência segundo Sexo Itatim – BA

109

2020

94

2019

100

2018

90
88
108
78

TOTAL

63
61
57
49
47
65
47

Masculino

2017
46
33
43
41
41
43
31

Feminino

Fonte: SESAB/SUVISA/DIVEP/Sistema de Informação sobre Mortalidade - SIM
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Local de Ocorrência Do Óbito - Na tabela abaixo se identifica que em
média 33% dos óbitos ocorrem no domicílio, é um agravante que necessita mais
apreciação para o preenchimento das DO, visto que o campo da DO “local de
ocorrência” nem sempre é preenchido.

Óbitos por Residência segundo Local de Ocorrência Itatim - BA
Local de Ocorrência

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Total

TOTAL
Hospital
Outros estab de saúde
Domicílio

78
47
25

108
51
1
43

88
49
1
20

90
45
31

100
53
1
36

94
55
29

109
53
2
45

681
361
6
231

Via pública
Outros
Local Ignorado

3
2
1

8
5
-

9
9
-

8
6
-

6
4
-

8
2
-

6
2
1

51
30
2

Fonte: SESAB/SUVISA/DIVEP/Sistema de Informação sobre Mortalidade - SIM

Óbitos segundo Local de Ocorrência 2018-2020
2018

2019

2020

53 55 53
45
36
29
6 8 6

1 0 2

Hospital

Outros
estab de
saúde

Domicílio

Via
pública

4 2 3

Outros

Fonte: SESAB/SUVISA/DIVEP/Sistema de Informação sobre Mortalidade - SIM

PLANO MUNICIPAL DE SAUDE – Página | 46

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIM
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

10.3- ÓBITOS POR CAUSAS EXTERNAS
As mortes por causas externas correspondem a uma grande parcela de
óbitos em grande parte dos países em todo o mundo. O que varia, contudo, é a
distribuição quanto ao tipo de causa dentre as que compõem o grupo e também a
faixa etária mais acometida.

É importante esclarecer que a taxa de mortalidade por causas externas é
subdividida entre os principais tipos de acidentes e violências. Inclui, portanto, além
da taxa por acidentes de trânsito, as agressões e intervenções legais (homicídios),
as lesões autoinfligidas (suicídios), e todas as demais causas externas e,
finalmente, as lesões em que se ignora se foram acidentais ou intencionalmente
infligidas, definidas como os casos em que, apesar das investigações, não foi
possível determinar a razão da morte. Vale dizer que a morte é consequência de
uma lesão, mas desconhecem-se as circunstâncias do evento que a causou.

As causas externas ocuparam o segundo e ou terceiro lugar em termos
proporcionais dos óbitos do município de Itatim, com uma média de 16,94% do total
de óbito ocorrido no período de 2014 a 2020.

Óbitos CAUSAS EXTERNAS segundo Grupo CID10
Grande Grupo CID10

201
4

201
5

201
6

201
7

201
8

201
9

202 Total
0

TOTAL

9

17

17

20

18

18

14

113

Acidentes de transporte

3

5

5

6

7

2

5

33

Outras causas externas
de lesões acidente
Lesões autoprovocadas
voluntariamente

2

5

2

-

2

3

2

16

-

1

-

1

-

1

2

5

Agressões

2

3

6

11

7

11

1

41

Eventos cuja intenção é
indeterminada

2

3

4

2

2

1

3

17

Fonte: SESAB/SUVISA/DIVEP/Sistema de Informação sobre Mortalidade - SIM
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No município de Itatim, a distribuição dos óbitos por Causas Externa no
período de 2014 a 2020, mostra predominância nas causas de agressões e
acidentes de transporte.

Óbitos CAUSAS EXTERNAS 2018-2020
2018

2019

2020

11

7

7
5
3
2

2

3
2

2
1

2
1

1

0
Acidentes de
transporte

Outras causas
Lesões
externas de autoprovocadas
lesões acident voluntariamente

Agressões

Eventos cuja
intenção é
indeterminada

Fonte: SESAB/SUVISA/DIVEP/Sistema de Informação sobre Mortalidade – SIM

Em relação às causas por agressões elas assumem a primeira causa de
morte violenta no município chegando a 36% do total de óbitos por causas externas
no período de 2014 a 2020, ultrapassando as mortes por acidentes de trânsito. Os
Acidentes de Trânsito e Transporte (ATT) constituem-se em outro desafio de
relevância seja pela magnitude das lesões e mortes, em especial em homens
jovens, gerando impactos sociais, psicológicos, econômicos, previdenciários,
ambientais e no setor saúde.

Com relação à faixa etária a maior concentração dos óbitos por causas
externas ocorreu na faixa etária de adultos jovens (20 a 39 anos).
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Óbitos CAUSAS EXTERNAS segundo GRUPO DE IDADE Itatim - BA
Faixa Etária

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Total

TOTAL
1 a 4 anos
10 a 14 anos
15 a 19 anos
20 a 29 anos
30 a 39 anos
40 a 49 anos
50 a 59 anos
60 a 69 anos
70 a 79 anos
80 anos e mais

9
1
3
3
1
1

17
5
3
6
2
1
-

17
4
6
3
2
2
-

20
1
4
6
6
3
-

18
1
2
5
6
1
2
1

18
1
2
5
3
2
2
2
1

14
2
7
2
1
2

113
1
2
19
33
27
12
10
3
1
5

Fonte: SESAB/SUVISA/DIVEP/Sistema de Informação sobre Mortalidade – SIM

Óbitos CAUSAS EXTERNAS segundo Local de ocorrência Itatim - BA
2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020
8

7

8
7

6
5

8

6

6

5

3

3

2

3
2

2

3

3

2
1
0

Hospital

Domicílio

Via pública

Fonte: SESAB/SUVISA/DIVEP/Sistema de Informação sobre Mortalidade - SIM

Em relação ao sexo é de importância observar a sobremortalidade
masculina em todas as categorias de óbito por Causa Externa. Entre os homens na
faixa etária entre 20-49 anos de idade verifica-se as maiores taxas de mortalidade,
chegando a apresentar um risco bem maior do que nas mulheres.
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Óbitos CAUSAS EXTERNAS segundo sexo itatim-ba
2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

1
4

Feminino

2
2
2
4
2
13
14
16

Masculino

18
15
13
7

Fonte: SESAB/SUVISA/DIVEP/Sistema de Informação sobre Mortalidade - SIM

10.4- ÓBITOS POR CAUSAS MAL DEFINIDAS

Óbito por causa mal definida engloba casos em que houve assistência
médica, mas não foi possível chegar a uma causa bem definida ou não houve
assistência médica, portanto, não se conhece a causa de morte. No Brasil observase uma tendência de redução de óbitos por Causas Mal Definidas, indicando
melhora da qualidade de estatísticas de mortalidade, a mesma redução acontece
no Município de Itatim identifica se uma média de 7,6% do total de óbito no período
analisado. Para reduzir este indicador é necessária maior conscientização dos
profissionais no preenchimento das DO (Declaração de Óbito), implementando
novas medidas para aumentar a confiabilidade do Sistema de Informação sobre
Mortalidade.
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10.5- Mortalidade Infantil

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 de
fundamental importância 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.

Alguns aspectos influenciam na redução da mortalidade infantil, como o
declínio da fecundidade, 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.

A mortalidade infantil (óbitos de menores de um ano de idade) conforme
dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), no Brasil segue em
declínio. No Município de Itatim, essa taxa também vem reduzindo passando de 4
crianças mortas em 2014 para 1 em 2020. Tais resultados refletem, além de
melhores indicadores sociais no município, as ações na atenção materno-infantil
desencadeadas no âmbito dos serviços, como a captação precoce para início do
pré-natal; número médio de consultas no pré-natal e redução da gravidez na
adolescência.
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Para os profissionais de Saúde Pública, a análise da mortalidade infantil é
um dos melhores instrumentos para medir a saúde na comunidade, servindo
orientação segura para os programas assistenciais. A ocorrência de óbitos de
crianças menores de 1 ano de idade tem sido estudada como um evento
importante em Saúde Pública, já que representa mortes precoces e em grande
parte mortes evitáveis.

Óbitos em menor de 1ano / Ano do Óbito itatim-BA
2014 = 4

2015 = 2

2017=2
2016=1

2019= 2
2018=1

2020=1

Menor 1 ano de idade
Fonte: SESAB/SUVISA/DIVEP/Sistema de Informação sobre Mortalidade - SIM

No período de 2014 a 2020 o número de óbito infantil de Itatim apresentou
tendência de queda. No entanto fica em evidencia a maior concentração de óbito
por algumas afecções originadas no período perinatal,

o que prevalece a

importância dos fatores ligados à gestação, ao parto e ao pós-parto como
determinantes da mortalidade.
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Óbitos menor de 1ano por Ano do Óbito itatim-BA
Capítulo CID-10
TOTAL
Algumas
doenças
infecciosas e parasitárias
Algumas afec originadas
no período perinatal
Malf cong deformid e
anomalias cromossômicas
Sint sinais e achad anorm
ex clín e laborat

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Total
4
-

2
-

1
-

2
-

1
-

2
1

1
-

13
1

4

2

1

-

1

1

-

9

-

-

-

-

-

-

1

1

-

-

-

2

-

-

-

2

Fonte: SESAB/SUVISA/DIVEP/Sistema de Informação sobre Mortalidade – SIM

10.6- Óbito fetal

O óbito fetal “é a morte de um produto da concepção, antes da expulsão ou
da extração completa do corpo da mãe, com peso ao nascer igual ou superior a
500 gramas, quando não se dispuser de informações sobre o peso ao nascer,
considerar aqueles com idade gestacional de 22 semanas (154 dias) de gestação
ou mais”. A análise do óbito fetal é de extrema importância epidemiológica, pois, do
mesmo modo que o óbito infantil é, em grande parte, potencialmente evitável e
partilha com a mortalidade neonatal precoce os mesmos fatores que influenciam o
desfecho do óbito na gestação e nas primeiras horas de vida.

No período de 2014 a 2020 o número de óbito fetal em Itatim foi igual a 20
óbitos com um número mais acentuado em 2017 no qual período ocorreu 5 óbitos.
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Óbitos fetais por Ano do Óbito itatim-BA
5
4

4
3

3

0
2014

2015

2016

2017

2018

2020

Fonte: SESAB/SUVISA/DIVEP/Sistema de Informação sobre Mortalidade - SIM

10.7- Óbitos de Mulheres Em Idade Fértil
O Município pactuou com o Ministério da Saúde a obrigatoriedade de
investigar 100% dos óbitos ocorrido em mulheres na idade fértil (10 a 49 anos),
esta investigação ocorre com o objetivo de identificar nos óbitos de mulheres da
faixa etária citada a presença de óbito materno (óbito ocorrido até 42 dias após o
parto). Concluído todas as investigações com esclarecimento dos diagnósticos
ausentou a possibilidade de óbito materno no município no período analisado. O
óbito materno também é um indicador de pactuação com o Ministério da Saúde,
devido à população do município de Itatim, o número de óbito pactuado e igual a
zero óbito por ano.
A mortalidade materna mundial caiu quase 50% desde 1990. Porém, a taxa
de mortalidade materna (a proporção de mães que não sobrevivem ao nascimento
do

filho,

comparada

com

aquelas

que

sobrevivem)

nas

regiões

em

desenvolvimento ainda é 14 vezes mais alta do que nas regiões desenvolvidas. A
elevada mortalidade materna esta associada à insatisfatória prestação de serviços
de saúde a esse grupo, desde o planejamento familiar e a assistência pré-natal até
o parto e o puerpério.
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Óbitos mulheres em idade fértil/Ano segundo Cap CID-10
Capítulo CID-10
TOTAL
Algumas d infecciosas e parasitárias
Neoplasias (tumores)
Doenças endócrinas nut. e metabólicas
Transt. mentais e comportamentais
Doenças do sistema nervoso
Doenças do aparelho circulatório
Doenças do aparelho respiratório
Doenças do aparelho digestivo
Sint sinais e achad anorm ex clín e laborat
Causas externas de morbidade e mortalidade

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
2
1
1
-

5
1
1
3

8
3
1
2
2

6
2
2
2

5
3
1
1

Fonte: SESAB/SUVISA/DIVEP/Sistema de Informação sobre Mortalidade - SIM
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11- perfil de natalidade
O nascimento é um dos eventos vitais e seu monitoramento contribui para o
conhecimento da situação de saúde de uma população, pois permite a construção
de indicadores que subsidiam o planejamento, a gestão e a avaliação de políticas e
ações de vigilância e atenção à saúde, na área da saúde materno-infantil.

O Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos (SINASC) sistema de
informação do Ministério da Saúde, foi desenvolvido visando reunir informações
epidemiológicas referentes aos nascimentos informados em todo território nacional,
reúne dados sobre os nascidos vivos e suas características mais importantes,
relativas ao parto, ao recém-nascido e à mãe.

No ano de 1993, o SINASC foi implantado no município juntamente com a
Declaração de Nascido Vivo (DNV) que é o documento padrão do Ministério da
Saúde é a fonte de dados para alimentação do SINASC, é preenchido nas
maternidades para todas as crianças que nascem vivas. O documento permite ao
município identifica as crianças de risco ao nascer e estabelece vigilância prioritária
para esse grupo.

Numero de nascido vivo residentes de itatim 2014- 2020
198

198

207

177

2014

2015

2016

2017

173

2018

148

145

2019

2020

Fonte: SESAB/SUVISA/DIVEP/SINASC
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Observando a séria histórica, nota-se redução no número de nascimentos,
com discretas oscilações ano a ano, no período analisado (2014 a 2020) o número
de nascidos vivos teve seu maior pico no ano 2016 com 207 nascimentos, desde
então apresentou redução gradativa fechando 2020 com 145.

O decréscimo da taxa de fecundidade pode estar associado a vários fatores,
como: urbanização crescente; redução da mortalidade infantil; melhoria do nível
educacional; ampliação do uso de métodos contraceptivos, entre os quais, a
esterilização feminina; maior participação da mulher na força de trabalho e
instabilidade de emprego.

NUMERO DE NASCIDOS VIVOS SEGUNDO FAIXA ETÁRIA DA MÃE
Idade da Mãe

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

198

198

207

177

173

148

145

10 a 14 anos

-

2

2

1

1

3

1

15 a 19 anos

44

35

36

26

25

30

28

20 a 24 anos

53

57

72

63

53

37

37

25 a 29 anos

53

52

45

43

34

38

31

30 a 34 anos

35

34

27

18

36

25

25

35 a 39 anos

8

13

19

18

21

11

19

40 a 44 anos

5

3

4

8

3

4

3

45 a 49 anos

-

2

2

-

-

-

1

TOTAL

Fonte: SESAB/SUVISA/DIVEP/SINASC

Observando as informações sobre nascidos vivos segundo faixa etária
materna, identifica que o número de gestante na faixa etária de 15- 19,
(considerado gravidez na adolescência) é bem elevada, como também o
crescente de gestante com mais de 35 anos.
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No gráfico a baixo identifica-se que o número de parto vaginal é o mais
frequente no município com exceção no ano de 2015, vale lembra que a proporção
de parto normal é um indicador de pactuação com o Ministério da Saúde.

O município de Itatim enfrenta dificuldade em monitorar esse indicador
devido a necessidade de encaminhamentos de gestante para outros municípios,
principalmente quando tem indicação de intervenção cirúrgica, o município vem
desenvolvendo trabalho na assistência ao pré-natal com o objetivo de alcançar o
indicador de pactuação igual a

60% de parto vaginal. Em 2020 o município

conseguiu alcançar o percentual pactuado.

Nº de Nascimento segundo tipo de parto
Vaginal

76

121

2014

111

86
2015

Cesário

89

79

83

118

98

90

2016

2017

2018

53

56

95

87

2019

2020

Fonte: SESAB/SUVISA/DIVEP/SINASC

Atualmente, no Brasil, é reconhecida a importância de se ter um
acompanhamento abrangente no pré-natal, que inclua não só as questões
biológicas, mas, também, outros aspetos relevantes ao desenvolvimento infantil,
como a saúde emocional da mãe, orientações sobre a importância da construção
do vínculo com o bebê e da participação do pai, tudo com o objetivo de reduzir os
altos índices de complicações no parto e mortes de fetos e bebês recém-nascidos.
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As consultas de pré-natal seguem um protocolo para o monitoramento da
saúde da gestante e do feto. Inclui anamnese, exame físico e análise de exames
laboratoriais e de imagem. No entanto, é muito importante que as gestantes
aproveitem o momento da consulta para colocar suas dúvidas, preocupações,
experiências a fim de ampliar o diálogo com os profissionais de saúde.

O pré-natal deve começar assim que a mulher descobre que está grávida.
No Brasil, a partir desse momento, o Ministério da Saúde recomenda que sejam
realizadas no mínimo sete consultas, sendo o ideal que a primeira consulta
aconteça no primeiro trimestre e que, até a 34ª semana, sejam realizadas
consultas mensais. Entre a 34ª e 38ª semanas, o indicado seria uma consulta a
cada duas semanas e, a partir da 38ª semana, consultas toda semana até o parto,
O atendimento proporcionado nessas consultas deve ser registrado e monitorado
no Cartão da Gestante, pelos profissionais envolvidos, utilizado nas unidades
básicas de Saúde e também pelos profissionais que a atenderão no parto.

Em relação ao número de consulta de pré-natal no Município de Itatim foi
pactuado

proporção de 60,00% de

nascidos vivos de mães com 7 ou mais

consultas de pré-natal. Esse indicador apresentou uma evolução favorável saindo
de 47% em 2014 para 75% em 2020.
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Numero de Nascimento segundo nº de Consulta de Pré-Natal
200
150
100
50
0
2014

Nenhuma
46

1-3 consultas
11

4-6 consultas
45

7e+ consultas
95

2015

11

10

61

116

2016

8

9

34

156

2017

3

12

32

130

2018

2

2

29

139

2019

2

1

19

125

2020

4

9

22

110

Fonte: SESAB/SUVISA/DIVEP/SINASC

11.2- GRAVIDEZ NA ADOLESCÊNCIA
Dentre os problemas de saúde nessa faixa etária de 10 a 19 anos, a
gravidez se sobressai em quase todos os países e, em especial, nos países em
desenvolvimento. Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS) a gravidez
não intencional na adolescência pode trazer consequências para a vida toda, com
possibilidade de prejuízos para o desenvolvimento social e econômico dos
adolescentes que se tornam mães e pais precocemente, além de riscos à saúde do
bebê e da mulher.

Na atenção primária à saúde, profissionais da equipe essencial realizam o
atendimento aos adolescentes, com promoção do acesso à informação,
abordagem de saúde e disponibilidade de métodos para a prevenção da gestação
não intencional.
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PROPORÇÃO DE GRAVIDEZ NA ADOLESCÊNCIA ITATIM - BA
2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

20%
22%
15%
15%
18%
18%
22%

Fonte: SESAB/SUVISA/DIVEP/SINASC

A proporção de gravidez na adolescência pactuada com o Ministério da
Saúde para o ano 2020 foi de 20%, esse indicador apresentou positivo desde 2015
apenas quando comparado com 2019.
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Morbidade é uma variável característica das comunidades de seres vivos e
refere-se ao conjunto de indivíduos, dentro da mesma população, que adquirem
doenças (ou uma doença específica) num dado intervalo de tempo, servindo
também para mostrar o comportamento das doenças e dos agravos à saúde na
população. Sendo assim, morbidade é um dado estatístico de grande importância
para poder compreender a evolução e avanço, ou até mesmo o retrocesso de uma
doença, bem como as razões de seu surgimento e as possíveis soluções.

Em epidemiologia, morbidade ou morbilidade é a taxa de portadores de
determinada doença em relação à população total estudada, em determinado local
e em determinado momento. A quantificação das doenças ou cálculo das taxas e
coeficientes de morbidade e morbi-mortalidade são tarefas essenciais para
Vigilância epidemiológica e controle das doenças que, por sua vez para fins de
organização dos serviços de saúde e intervenção nos níveis de saúde pública.

O município de ITATIM vem sempre buscando agregar mais Informações
para conhecer melhor o seu perfil de morbidade, com o objetivo de atuar melhor
nas condições de saúde da população, possibilitando assim planejar ações e
medidas preventivas em seu benefício.
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12.1- morbidade hospitalar
Os dados disponíveis para análise do perfil de internações são originados do
Sistema de Informações Hospitalares (SIH-SUS), desenvolvido pelo Ministério da
Saúde e processado pelo Departamento de Informática do SUS (DATASUS). A
vigilância em saúde trabalha com os dados de internações por local de residência
do paciente, de modo a ser possibilitado o trabalho de identificação de riscos
relacionados ao território de moradia dos indivíduos, bem como do apontamento de
necessidades de desenvolvimento de ações de promoção, proteção e recuperação
da saúde.

Para verificar as morbidades hospitalares, são consultados bancos de
dados, a partir da qual é possível levantar informações, tais como a distribuição de
internações por sexo, faixa etária, grupos diagnósticos da CID-10. No Brasil, o
Sistema de Informações Hospitalares representa uma fonte de dados de grande
importância para o conhecimento do perfil epidemiológico da morbidade hospitalar
da população.

A Morbidade hospitalar do município de Itatim dentre as quatro primeiras
causas de internação de residentes do município ocorridas nos anos de 2014 a
2020, de acordo com os capítulos da CID 10 são: gravidez parto e puerpério com
(com 1.265 internações); doenças infecciosas e parasitarias (com 892 internações)
seguidas por doenças do aparelho respiratório (com 675 internações) e doenças do
aparelho digestivo (com 544 internações).

O município deve envidar esforços para combater principalmente as três
primeiras causas básicas definidas: doenças infecciosas e parasitarias e do
aparelho circulatório e aparelho respiratório, livrando a gravidez parto e puerpério
por ser causa básica que necessita de hospitalização.
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Internações por/Ano segundo Capítulo CID-10 Município Itatim
Capítulo CID-10

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020 Total

TOTAL
Algumas doenças infecciosas e
parasitárias
Neoplasias (tumores)
Doenças sangue órgãos hemat e
transt imunitár
Doenças endócrinas nutricionais e
metabólicas
Transtornos
mentais
e
comportamentais
Doenças do sistema nervoso
Doenças do olho e anexos
Doenças do ouvido e da apófise
mastóide
Doenças do aparelho circulatório
Doenças do ap. respiratório
Doenças do aparelho digestivo
Doenças pele e tecido subcutâneo
Doenças sist osteomuscular e tec
conjuntivo
Doenças do aparelho geniturinário
Gravidez parto e puerpério
Algumas afec originadas no período
perinatal
Malf cong deformid e anomalias
cromossômicas
Sint sinais e achad anorm ex clín e
laboratorio
Lesões enven e alg out conseq causas
externas
Causas externas de morbidade e
mortalidade
Contatos com serviços de saúde

837
134

960
122

794
100

837
134

878 1.016
154
136

709 6.031
112
892

31
6

77
2

52
-

43
6

71
5

63
9

28
5

365
33

31

41

23

19

16

19

15

164

-

8

3

1

2

-

-

14

3
32
1

7
64
1

4
10
-

4
3
4

3
5
8

10
11
2

4
8
1

35
133
17

52
151
61
6
4

73
96
86
18
5

90
81
59
11
8

65
85
116
1
2

56
85
63
22
6

75
140
105
36
12

38
37
54
17
6

449
675
544
111
43

53
183
5

73
187
8

57
208
11

93
177
7

81
180
9

87
160
15

65
509
170 1.265
19
74

2

6

8

4

4

8

7

39

4

4

2

4

10

9

5

38

58

64

58

57

78

100

101

516

1

-

-

-

-

-

-

1

19

18

9

12

20

19

17

114

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

Fazendo uma análise de um período mais próximo, apenas ano 2020, notase que as causas das internações segundo capítulo CID 10 em sua maioria são
mantidas

constante

durante

todo

o

período,

destaca-se

as

Lesões

Envenenamentos e Algumas Outras Consequências de Causas Externas, que
aparece em terceira colocação.
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Internações segundo Capítulo CID-10 ano 2020
Contatos com serviços de saúde 12
Causas externas de morbidade e…0
Lesões enven e alg out conseq causas…
90
Sint sinais e achad anorm ex clín e laborat 3
Malf cong deformid e anomalias… 5
Algumas afec originadas no período… 19
Gravidez parto e puerpério
163
Doenças do aparelho geniturinário
62
Doenças sist osteomuscular e tec… 5
Doenças da pele e do tecido subcutâneo 12
Doenças do aparelho digestivo
48
Doenças do aparelho respiratório
36
Doenças do aparelho circulatório
33
Doenças do ouvido e da apófise mastóide 1
Doenças do olho e anexos 7
Doenças do sistema nervoso 4
Transtornos mentais e comportamentais 0
Doenças endócrinas nutricionais e… 15
Doenças sangue órgãos hemat e transt… 5
Neoplasias (tumores)
25
Algumas doenças infecciosas e parasitárias
111
Fonte: Ministério da Saúde - Sistema de Informações Hospitalares do SUS (SIH/SUS)

As doenças infecciosas e parasitárias em Itatim, assim como no Brasil,
apresentam pequena redução do número de casos, este resultado vem

de

importantes intervenções, propiciadas pelos avanços da ciência e da tecnologia
médica e farmacêutica e pela melhoria das condições de vida, embora ainda
persistam grandes desigualdades, ocorreram investimentos em infraestrutura de
saneamento, além de políticas e programas governamentais bem sucedidos,
citando-se como exemplo o programa de imunização. O controle das doenças
requer o fortalecimento de integração entre as áreas de vigilância e de promoção à
saúde e a rede de atenção, assim como ações multisetoriais.

Em relação ao elenco que compõe o indicador das doenças crônicas não
transmissíveis (DCNT), o total de internação pelo conjunto das quatro principais
DCNT (doenças do aparelho circulatório, respiratórias crônicas, neoplasias e
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diabetes) evidenciado na tabela no período (2014-2020) soma 1.653 internações, o
que corresponde a 27,40% do total geral de internações do município (6.031). As
internações por DCNT no período citado estão distribuídas entre: 675 às doenças
respiratórias crônicas; 449 internações atribuídas as doenças do aparelho
circulatório; 365 às neoplasias; e 164 às doenças endócrinas (diabetes).

Internações das quatro principais dcnt /Ano
2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020
151

96

90
77

71

73
63

52

52
43

31

41
28

31

140

81 85 85

75
65
56
38

23 19

37

16 19 15

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

A distribuição de internação por idade no período 2014 - 2020, considerando
todas as causas de internação, teve sua maior concentração na faixa etária de 20 39 anos, isso porque as duas causa de internações com número mais acentuados
(gravidez, parto e puerpério e causas externa), apresenta maior intensidade na
faixa etária citada. A faixa etária de adultos jovens (20-39 anos) concentrou 33%
(2.035) do total de internações.

PLANO MUNICIPAL DE SAUDE – Página | 66

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIM
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Internações/ Ano processamento segundo faixa etária
Faixa Etária 1
TOTAL
Menor 1 ano
1 a 4 anos
5 a 9 anos
10 a 14 anos
15 a 19 anos
20 a 29 anos
30 a 39 anos
40 a 49 anos
50 a 59 anos
60 a 69 anos
70 a 79 anos
80 anos e
mais

2014
837
30
101
55
32
79
153
99
59
57
58
66
48

2015
960
24
49
42
32
76
191
128
77
72
99
87
83

2016

2017

794
22
53
32
29
77
172
120
62
52
64
41
70

2018

837
34
76
38
21
70
177
121
85
63
59
41
52

2019

878
25
86
63
26
77
146
142
77
47
67
53
69

2020

1.016
42
113
52
35
59
181
139
124
63
95
65
48

709
47
32
27
13
69
156
110
86
62
51
27
29

Total
6.031
224
510
309
188
507
1.176
859
570
416
493
380
399

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

Observando o número de internações (6.031) registradas no período 20142020, destacar que o maior percentual 58,91% (3.553) foi de indivíduos do sexo
feminino. As internações do sexo masculino corresponderam a soma de 2.478 com
um percentual menor igual a 41,08%. Vale destacar o número elevado de
internações por gravidez parto e puerpério.

Internações/ Ano processamento segundo sexo
2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

408
553
504
498
502

FEM

604
484
301
463
374

MASC

339
292
356
353

Fonte: Ministério da Saúde - Sistema de Informações Hospitalares do SUS (SIH/SUS)
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12.2- INTERNAÇOES por Causas externas
As causas externas de morbidade compreendem as lesões decorrentes de
acidentes (relacionados ao trânsito, afogamento, envenenamento, quedas ou
queimaduras) e de violências (agressões /homicídios, suicídios, tentativas de
suicídio, abusos físicos,

sexuais e psicológicos).

As internações por causas

externas no Município de Itatim, período de 2014 a 2020, apresentou uma média
de 8,7% do total das internações referente aos residentes do município.

Internações por causas externas segundo Grupo de Causas
Grande Grupo Causas

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020 Total

TOTAL
Acidentes de transporte
Outras causas externas de lesões
acidental
Lesões autoprovocadas
voluntariamente
Agressões
Eventos cuja intenção é
indeterminada
Complicações assistência médica
e cirúrgica
Sequelas de causas externas
Fatores suplement relacionados a
outras causas
Causas externas não classificadas

59
6
47

64
3
55

58
1
54

57
2
47

78
8
65

100
11
80

101
8
91

517
39
439

-

3

-

-

-

2

-

5

1

1
1

2
1

1
4

2
-

1
2

1
1

8
10

1

-

-

1

-

1

-

3

1
-

1
-

-

2
-

1

-

-

4
1

3

-

-

-

2

3

-

8

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

Na moralidade por Causas Externas os acidentes de transporte aparecem
com 39 casos e as lesões acidentais com 439

são os agravos à saúde que

respondem por elevadas taxas de morbimortalidade no município. Possuem
múltiplos fatores determinantes o que requer, para seu enfrentamento, um esforço
integrado de setores da saúde, assistência social, segurança pública, justiça, entre
outros, pois apresenta forte relação com aspectos culturais, sociais, econômicos e
políticos.
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Os números de internações por causas externas são consideravelmente
mais altas na população de adultos jovens, principalmente do sexo masculino, o
que resulta em alta demanda aos serviços de saúde, em sofrimento para as vítimas
e seus familiares, elevados custos diretos e indiretos e sequelas, que
comprometem a qualidade de vida dos que sofreram esses agravos.

internações por causas externas segundo sexo
2020

Fem

14
12
15
11

20
21

2019

2018

2017

2016

2015

26

75

Masc

TOTAL

2014

43
46
49
48

57

57
58
59

80

78

101
100

64

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

A desagregação por ano de internações e sexo da vítima de causas
externas demonstra que, em todos os anos do período citado (2014-2020), o
número de internações em indivíduos do sexo masculino é sempre superior ao
sexo feminino. Total de internações sexo masculino igual a 398, o que corresponde
a 76,98%, quanto ao sexo feminino foram 119 internações, correspondendo a
23,03% do total de internações por causas externas 517.
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Internações por causas externas segundo Faixa Etária
Faixa Etária 1

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Total

TOTAL

59

64

58

57

78

100

101

517

Menor 1 ano

1

-

-

-

-

-

-

1

1 a 4 anos

-

1

-

-

1

2

1

5

5 a 9 anos

3

3

5

-

3

7

2

23

10 a 14 anos

6

-

4

3

2

4

-

19

15 a 19 anos

14

10

6

2

7

8

12

59

20 a 29 anos

8

22

12

20

16

21

20

119

30 a 39 anos

8

9

9

8

17

12

15

78

40 a 49 anos

7

5

4

13

11

18

18

76

50 a 59 anos

2

5

6

5

7

9

14

48

60 a 69 anos

3

4

5

4

7

8

8

39

70 a 79 anos

4

3

3

1

2

4

3

20

80 anos e mais

3

2

4

1

5

7

8

30

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

As internações por causas externas acometem todas as faixas etárias, mas
são consideravelmente mais acentuados

nos adultos jovens (20 a 39 anos de

idade), o total de internações nesta faixa etária corresponde a 38% do total das
internações registra no período 2014 - 2020.
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12.3- internações realizadas no hospital do Município

O número de internações realizadas no Hospital Municipal de Itatim no
período de 2014 a 2020 (2.758) correspondeu a 45,58% do total das internações
dos munícipes por local de residência na Bahia.

Internações /Capítulo CID-10 realizada no Município itatim-ba
Capítulo CID-10

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Total

TOTAL

478

Algumas doenças infecciosas e
parasitárias
Doenças sangue órgãos hemat e
transt imunitár
Doenças endócrinas nutricionais e
metabólicas
Transtornos
mentais
e
comportamentais
Doenças do sistema nervoso
Doenças do olho e anexos
Doenças do ouvido e da apófise
mastóide
Doenças do aparelho circulatório
Doenças do ap. respiratório
Doenças do aparelho digestivo
Doenças da pele e do tecido
subcutâneo
Doenças sist osteomuscular e tec
conjuntivo
Doenças do aparelho geniturinário
Gravidez parto e puerpério
Algumas afec originadas no período
perinatal
Sint sinais e achad anorm ex clín e
laborat
Lesões enven e alg out conseq
causas externas

411

365

388

414

454

248

2.758

129

114

92

129

146

126

62

798

2

2

-

6

4

6

3

23

27

40

20

16

13

16

10

142

-

6

1

1

1

-

-

9

2
1

1
-

-

2
1
3

3
7

2

1
1

9
1
14

35
133
18
4

49
83
13
10

46
68
11
2

29
69
14
-

28
77
16
4

34
130
35
5

15
27
15
1

236
587
122
26

-

-

-

-

-

1

-

1

34
93
-

34
53
1

31
94
-

45
73
-

45
69
-

46
50
-

40
73
-

275
505
1

-

-

-

-

-

1

-

1

-

5

-

-

1

2

-

8

Fonte: Ministério da Saúde - Sistema de Informações Hospitalares do SUS (SIH/SUS)
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As doenças redutíveis por imunização, doenças vulneráveis a intervenção
de vacina, estão sobre controle devido á intervenção da imunização à população
através de vacinação. O Programa Nacional de Imunizações (PNI) representa uma
das intervenções em saúde pública, mais importantes no cenária saúde brasileiro.
As ações de vacinação e vigilância apresentam impacto positivo na prevenção e
controle de doenças imunopreveníveis refletindo positiva e diretamente na
qualidade e expectativa de vida da população. Vale ressaltar que o êxito das ações
de imunização resulta de uma associação de fatores, por parte das instâncias
gestoras envolvidas, incluindo aquisição, planejamento, infraestrutura, logística,
treinamento e, recursos humanos que nas diferentes atuações asseguram
imunobiológicos de qualidade à população.
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 no período de 2014-2020 estão detalhados
na tabela abaixo, e apontam o alcance das metas de cobertura para cada vacina.

Foi observado que apesar de estratégias realizadas pelos serviços de saúde
as metas de algumas vacinas não foram atingidas (como BCG e Hepatite B até 30
dias) nos três últimos anos, indicando a necessidade de um repensar nas
estratégias de vacinação utilizada em questão. Ressalta-se que no caso das
vacinas citadas as crianças são imunizadas onde ocorre o nascimento, e devido
aos encaminhamentos para a realização de atendimento

as

gestante

com

indicação de parto cesáreo, procedimento não realizado no município, essa dose
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de vacina fica registrada no qual município a criança nasceu, criando baixa
cobertura no município de residência.

Coberturas Vacinais por Ano segundo imunobiológico
Imunobiológico

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

BCG

85,17 106,3

122,1

101,0

68,60

91,53

35,03

Hep B crianças até 30 dias

79,66 101,4

109,0

84,92

63,77

81,36

30,51

Rotavírus Humano

79,24 111,6

132,1

119,6

93,72

177,9

97,18

Meningococo C

89,83 120,3

136,6

123,6

94,69

176,8

119,7

Hepatite B

82,20 119,9

165,8

116,5

90,82

167,2

120,9

Penta

82,20 119,4

135,1

116,5

90,82

167,2

120,9

Pneumocócica

81,78 116,5

137,1

125,6

94,69

176,8

112,9

Poliomielite

75,00 112,6

128,6

118,5

91,30

167,8

98,87

Poliomielite 4 anos

-

-

71,48

58,98

113,6

58,59

Febre Amarela

79,24 96,60

120,6

112,5

92,27

151,9

121,4

Hepatite A

52,54 142,7

111,5

113,5

115,9

155,3

116,9

Pneumocócica(1º ref)

84,32 107,7

124,1

86,93

90,82

173,4

127,1

Meningococo C (1º ref)

86,86 102,9

165,3

115,0

111,5

174,0

133,9

Poliomielite(1º ref)

81,78 99,51

141,7

91,96

56,04

127,6

88,70

Tríplice Viral D1

103,8 105,8

141,7

116,0

110,6

198,8

123,1

Tríplice Viral D2

66,10 81,55

132,1

111,5

109,6

128,8

82,49

Tetra Viral (SRC+VZ)

24,58 54,37

145,2

45,73

17,87

1,69

-

DTP REF (4 e 6 anos)

1,53

4,20

67,97

71,48

117,9

79,69

108,0

112,0

110,1

150,2

120,3

-

-

Tríp Bacteriana(DTP)(1º ref) 90,25 104,3

Fonte: Sistema de Informação do Programa Nacional de Imunizações (SI-PNI/CGPNI/DEIDT/SVS/MS)

O serviço de imunização no Município de ITATIM funciona diariamente em
oito unidades de Saúde, além da realização de busca ativa de recém-nascido na
primeira semana de vida com o objetivo de fortalecer a cobertura da hepatite B e
BCG e nas campanhas de multivacinação para manter o percentual de cobertura
pactuado.
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As campanhas anuais são intensificadas em toda zona rural acompanhada
pelos agentes comunitários de saúde, e na oportunidade é realizado também a
busca ativa dos faltosos.
A tabela abaixo apresenta a cobertura vacina em menores de 1 ano 2020,
mostra que o município alcançou o percentual das vacinas do calendário básico
para a referida idade tendo dificuldade nas vacinas de BCG e Hepatite B em
criança até 30 dias de nascida, motivo já relatado acima.

Coberturas Vacinais em menores de 1 ano 2020
140

119,7

120

120,9

120,9

121,4
112,9

97,18

100

123,1
116,9

98,87
82,49

80

60

40

35,03

30,51

20

0

Fonte: Sistema de Informação do Programa Nacional de Imunizações (SI-PNI/CGPNI/DEIDT/SVS/MS)

O Município também realiza as campanhas de vacinação nas datas
estipuladas pelo Ministério da Saúde, desenvolve as ações na zona urbana e zona
rural com o objetivo de alcançar o percentual determinado para cada grupo
priorizado e buscar as crianças faltosas para concluir a cobertura vacinas do
calendário básico de vacinação.
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Analisando os dados da campanha contra gripe em maiores de 60 anos e
demais grupos priorizados, o município alcançou a cobertura mínima necessária
para não permitir a circulação do vírus na população em todo o período analisado.
Mas a persistência nas orientações ainda é uma ação necessária para sensibilizar
e diminuir a resistência do idoso em fazer uso da vacina.

CAMPANHA DE VACINAÇÃO INFLUENZA - GRIPE 2015-2020
Grupos vacinados 2015
2016
2017
2018
2019
2020
Idoso

86,9

93,3

93,5

90,6

96,9

117,0

Criança

98,6

97,5

98,7

90,1

88,9

98,3

Gestante

107,1

95,9

90,6

92,9

98,0

85,1

Trabalhadores

106,3

100,9

76,3

94,2

79,9

120,9

Puérpera

120,0

128,0

100,0

92,3

111,5

119,2

Fonte: Sistema de Informação do Prog. Nacional Imun (SI-PNI/CGPNI/DEIDT/SVS/MS)

Vale salientar que a pneumonia e a influenza são importantes causas de
hospitalização e morte entre a população idosa, razão pela qual continua
necessário a busca de todos os idosos para receber anualmente a vacinação
contra a gripe.

Coberturas Vacinais campanha de influenza
2018
2019
2020
Puérpera

92,3

Trabalhadores

94,2

79,9

Gestante

92,9

98

85,1

Criança

90,1

88,9

98,3

Idoso

90,6

96,9

111,5

119,2
120,9

117

Fonte: Sistema de Informação (SI-PNI/CGPNI/DEIDT/SVS/MS)
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A raiva humana se constitui em um sério problema de saúde pública, é uma
doença com 100% de letalidade e existir meios eficazes de evitá-la com a vacina e
soro para imunuprofilaxia imediata em casos de exposição humana, mas a procura
de atendimento ainda é insuficiente ou tardia devido à falta de conhecimento da
gravidade do agravo pela população. Em função da gravidade o Município além de
prestar o atendimento imediato ainda desenvolve a campanha vacinal nos cães e
gatos e realiza também a vigilância intensa dos pacientes agredidos por animais
transmissores

da

raiva,

fazendo

a

notificação,

investigação,

imunização,

acompanhamento dos casos em tratamento e encaminhamento de material do
animal agressor, suspeito de raiva, para exame laboratorial.

COBERTURA VACINAL EM CÃES E GATOS ANO 2021 - ITATIM -BA

ZONA URBANA

ZONA RURAL

TOTAL DA COBERTURA

CÃES

1.085

1.459

2.544

116%

GATO

391

247

639

110%

Fonte: SMS Itatim

COBERTURA VACINAL covid -19 ANO 2021 - ITATIM -BA

DOSE DISTRIBUÍDA
TOTAL

11.671

DOSE APLICADA
11.501

% DE APLICAÇÃO
98.5%

1ª dose 98,5%
2ª dose 80,1%
Fonte: SESAB Boletim Coranavirus
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14- Doenças e agravos de not. compulsória

Doenças e Agravos de Notificação Compulsória, isto é, de informação
obrigatória aos serviços de saúde, são doenças selecionadas através de
determinados critérios como magnitude, potencial de disseminação, transcedência,
vulnerabilidade, disponibilidade de medidas de controle, compromisso internacional
com programas de erradicação, entre outros, visando o rápido controle de eventos
que requerem pronta intervenção.

Sua utilização efetiva permite a realização do diagnóstico dinâmico da
ocorrência de um evento na população, podendo fornecer subsídios para
explicações causais dos agravos de notificação compulsória, além de vir a indicar
riscos aos quais as pessoas estão sujeitas, contribuindo assim, para a identificação
da realidade epidemiológica de determinada área geográfica. É, portanto, um
instrumento relevante para auxiliar o planejamento da saúde, definir prioridades de
intervenção, além de permitir que seja avaliado o impacto das intervenções.

O Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN) é alimentado,
principalmente, pela notificação e investigação de casos de doenças e agravos que
constam da lista nacional de doenças de notificação compulsória, A notificação é
realizada pelos médicos, profissionais de saúde ou responsáveis pelos
estabelecimentos de saúde, públicos ou privados, é facultado a estados e
municípios incluir outros problemas de saúde importantes em sua região.

Observando o comportamento dos agravos de notificação compulsória com
maior frequência registrada no período de 2014 a 2020 em Itatim, percebe-se que
os Acidente Por Animal Peçonhento e Acidente / Animal Transmissor Da Raiva
são os mais frequentes e mantiveram presentes em todos os anos.
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NOTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA DE DOENÇAS, AGRAVOS - SINAN ITATIM
AGRAVOS

2014 2015
1

Acidente De Trabalho grave

4

Acidente Por Animal Peçonhento

26

15

28

15

15

4

8

Acidente / Animal Transmissor Da Raiva

55

83

65

67

69

62

90

Coqueluche

3

-

-

-

-

-

-

Dengue – Casos e Óbito

-

-

-

-

-

-

-

1055

212

-

3

2018 2019 2020

Acid. Trabalho Com Exposição M. Biológico

Doença Aguda Pelo Vírus Zika

1

2016 2017
2

2

1

1

3

1

3

1

11

Doença Meningocócica /Meningites

-

-

-

-

2

1

-

D. Exantemáticas: Sarampo Rubéola

6

-

1

-

-

1

-

Esquistossomose

-

-

-

-

-

-

-

Febre Chinkungunia

-

4

5

-

-

-

-

Febre Maculosa E Outras Riquetisioses

1

-

-

-

-

-

-

Hanseníase

-

1

-

3

3

6

1

Hepatites Virais

-

-

3

-

2

1

-

Intoxicação Exógena

1

-

1

-

-

-

-

Leishmaniose Tegumentar Americana

-

-

-

-

-

-

1

Leishmaniose Visceral

5

2

1

-

-

1

-

Sífilis Em Gestante

2

6

7

2

4

5

4

Sifilis Em Adulto

2

-

2

-

-

-

Sífilis Não Especificada

-

-

-

-

2

2

4

Rotavirus

-

-

1

-

-

-

-

Infec. HIV gestante, parturiente e Criança

-

-

-

-

1

-

-

Tuberculose

2

2

6

1

1

3

-

Varicela - Caso Grave Internado Ou Óbito

47

7

-

-

1

-

-

Violência Doméstica e Outras Violências

2

1

12

8

-

13

-

-

Toxoplasmose Gestacional E Congênita

Fonte: SMS SINAN
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15- Doenças transmissíveis

A expressão “doença transmissível” é um termo técnico de uso generalizado
e definido pela Organização Pan-Americana de Saúde como “Qualquer doença
causada por um agente infeccioso específico, ou seus produtos tóxicos, que se
manifesta pela transmissão deste agente ou de seus produtos, de uma pessoa ou
animal infectado ou de um reservatório a um hospedeiro suscetível, direta ou
indiretamente por meio de um hospedeiro intermediário, de natureza vegetal ou
animal, de um vetor ou do meio ambiente inanimado”.

15.1- Sífilis na Gestação

A sífilis é uma infecção bacteriana de caráter sistêmico, curável e exclusiva do
ser humano. É causada pelo Treponema pallidum, uma bactéria Gram-negativa do
grupo das espiroquetas, descoberta em 1905. A maioria das pessoas com sífilis
tende a não ter conhecimento da infecção, podendo transmiti-la aos seus contatos
sexuais. Isso ocorre devido à ausência ou escassez de sintomatologia,
dependendo do estágio da infecção. Quando não tratada, a sífilis pode evoluir para
formas mais graves, costumando comprometer especialmente o sistema nervoso e
cardiovascular. Em gestantes não tratadas ou tratadas inadequadamente, a sífilis
pode ser transmitida para o feto (transmissão vertical), mais frequentemente intraútero (com taxa de transmissão de até 80%), apesar de também ser possível
ocorrer na passagem do feto no canal do parto.

A probabilidade da infecção fetal é influenciada pelo estágio da sífilis na mãe e
pela duração da exposição fetal. Dessa forma, a transmissão é maior quando a
mulher apresenta sífilis primária ou secundária durante a gestação. Pode implicar
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consequências severas, como abortamento, parto prematuro, manifestações
congênitas precoces ou tardias e/ou morte do recém-nascido.

Conforme as diretrizes do Ministério da Saúde para o Controle da Sífilis
Congênita, somente é considerado tratamento adequado da gestante quando a
mesma e o parceiro realizam o tratamento completo e adequado ao estágio da
doença concomitantemente, com término do tratamento pelo menos 30 dias antes
do parto. Dentre os principais fatores que contribuem para o tratamento
inadequado de parcela significativa de gestantes com diagnóstico de sífilis durante
a gravidez é a não realização do tratamento do parceiro, que ocorre na maior parte
das vezes devido a não adesão do mesmo ao tratamento proposto.

Nº de casos de sífilis ano not./ local residência seg. Parceiro Tratado
PARCEIRO TRATADO
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Total
TOTAL
SIM
NÃO
Ign/Branco

5
1
4

6
1
4
1

7
1
6
-

2
2
-

4
1
3
-

6
3
1
2

5
2
3
-

35
8
20
7

Fonte: SESAB/SUVISA/DIVEP/SINAN - Sistema de Informação de Agravos de Notificação

15.2- SIFILIS CONGÊNITA

Sífilis congênita é o resultado da disseminação hematogênica do
Treponema pallidum, da gestante infectada não-tratada ou inadequadamente
tratada para o seu concepto, por via transplacentária. o feto sofre de sífilis
congênita, que tem sinais e sintomas diferentes da sífilis clássica, por afetar o ser
humano durante a sua fase de crescimento. A sífilis é tratável e é importante iniciar
o tratamento o mais cedo possível, porque com a progressão da doença, os danos
causados poderão ser irreversíveis.
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Quanto aos casos de sífilis congênita, o número vem aumentando no
decorrer dos anos, vale ressaltar que todo caso de recém-nascido de gestante com
sífilis que não realizou tratamento adequado durante a gestação deve ser notificado
como sífilis congênita.

Nº Casos SIFILIS CONGÊNITA segundo Parceiro Tratado
PARCEIRO TRATADO

2014

2015

2016

2020

Total

TOTAL

2

1

1

2

6

SIM

-

-

1

1

2

NÃO

2

1

-

1

4

Fonte: SESAB/SUVISA/DIVEP/SINAN - Sistema de Informação de Agravos de Notificação

15.3- TUBERCULOSE
A tuberculose (TB) é uma doença infecciosa e transmissível que afeta
prioritariamente os pulmões, embora possa acometer outros órgãos e/ou sistemas;
é causada pelo Mycobacterium tuberculosis ou bacilo de Koch. A doença pode ser
prevenida e curada, mas ainda prevalece em condições de pobreza e contribui
para perpetuação da desigualdade social. A tuberculose continua sendo um
importante problema de saúde pública em diversos países do mundo, exigindo o
desenvolvimento de estratégias e ações sistemáticas para o seu controle, com
maior incidência entre populações vulneráveis.

O Programa de controle de tuberculose é desenvolvido pela Vigilância
Epidemiológica junto as Unidade de Saúde conta com atendimento de Médico,
Enfermeiro, Técnico de Enfermagem e visita dos Agentes Comunitários de Salde.
No Programa os profissionais prestam atendimento aos pacientes encaminhados e
demanda espontânea além de viabilizar a realização de exames e medicamentos,
bem como havendo necessidade são encaminhados para os serviços de
referência.
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Numero de casos de tuberculose por ano segundo Sexo
SEXO

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Total

TOTAL

4

2

6

1

1

5

0

19

MASCULINO

4

1

3

-

1

4

0

13

FEMININO

-

1

3

1

-

1

0

6

Fonte: SESAB/SUVISA/DIVEP/SINAN - Sistema de Informação de Agravos de Notificação

No período de 2014 a 2020, o número de casos novo de tuberculose em
ITATIM vem oscilando entre 1 a 6 casos por ano, apresentando zero caso no ano
de 2020. Observando também no gráfico um percentual 68% dos casos novos no
período citado são do sexo masculino.

Nº de casos de tuberculose ano segundo Sexo

Título do Gráfico
4

2014
2015

3

2016

2

2017

1

2018

0

MASCULINO

2019
FEMININO

Fonte: SESAB/SUVISA/DIVEP/SINAN - Sistema de Inf. de Agravos de Notificação
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15.4- HANSENIASE
A hanseníase é uma doença infectocontagiosa, de evolução lenta causada
por um bacilo (tipo de bactéria) denominado Mycobacterium leprae que possui
capacidade de infectar um número grande de indivíduos. É uma doença crônica,
cuja característica mais importante das lesões é a diminuição da sensibilidade
(térmica, dolorosa e/ou tátil), uma vez que atinge os nervos periféricos e a pele.
Possui alto potencial incapacitante se não tratada precoce e adequadamente.

A hanseníase é um importante problema de saúde pública, de modo que a
Organização Mundial da Saúde elaborou para os anos de 2016 a 2020 um plano
de Estratégia Global, visando um mundo sem hanseníase a partir de três pilares:
(1) fortalecer o controle; (2) combater a doença e suas complicações; (3) promover
a inclusão.

A Portaria Ministerial nº 594/2010, considera que em função do caráter
infeccioso e crônico da hanseníase, que pode cursar com episódios agudos, com
alto poder incapacitante e que demanda acompanhamento de longo prazo com
assistência clínica, cirúrgica, reabilitadora e de vigilância epidemiológica é,
inicialmente, responsabilidade da Atenção Primária a identificação e tratamento da
doença.

Número de Casos de hanseníase/Ano segundo sexo
SEXO

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Total

TOTAL

1

0

4

4

7

1

17

MASCULINO

1

0

4

4

3

1

13

FEMININO

0

0

0

0

4

0

4

Fonte: SESAB/SUVISA/DIVEP/SINAN - Sistema Inf. de Agravos de Notificação

No período de 2014 a 2020, o número de casos novo de hanseníase em
Itatim vem oscilando entre 1 a 7 casos por ano, apresentando apenas 1 caso no
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ano de 2020. Observando no gráfico identificar-se que uma concentração maior de
casos no sexo masculino com percentual de 76% dos casos novos em relação ao
sexo feminino no período citado. Quanto as formas clinica a que aparece com
maior frequência e a virchowiana.

Nº Casos hanseníase/Ano segundo Forma Clínica
2015

2016

VIRCHOWIANA

0

INDETERMINADA

2018

0

0 1

2019

3

3

1 0 1 0

DIMORFA

TUBERCULÓIDE

2017

2

3

2020

1 0

0

1
1

0

Fonte: SESAB/SUVISA/DIVEP/SINAN - Sistema de Inf. de Agravos de Notificação
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15.5- Dengue, Chikungunya e Zika

DENGUE: doença febril aguda, que pode apresentar um amplo espectro
clínico, pois a maioria dos pacientes se recupera após evolução clínica leve e
autolimitada, enquanto uma pequena parte evolui para gravidade. É a mais
importante arbovirose que afeta o homem, constituindo-se em sério problema de
saúde pública no mundo. Ocorre e é disseminada especialmente nos países
tropicais e subtropicais, onde as condições do meio ambiente favorecem o
desenvolvimento e a proliferação do Aedes aegypti e do Aedes albopictus.

O Programa de Combate ao Mosquito Aedes Aegypti é coordenado por
profissional Enfermeiro da Vigilância Epidemiológica do município. De acordo com
os parâmetros do Ministério da Saúde, o Município dispõe de Agentes
Epidemiológicos que desenvolvem atividades educativas e de detecção precoce da
ocorrência de focos visando o controle do mosquito transmissor da Dengue (aedes
aegypti). Os trabalhos de combate ao mosquito são realizados durante o ano todo
através de inspeções em diversos imóveis do Município. Além dos trabalhos dos
agentes de endemias, existe também o trabalho dos Agentes Comunitários de
Saúde, que realizam orientações nas residências referentes aos vetores.

Casos de dengue por Ano DE Notificação /Evolução
EVOLUÇÃO

2014

2015

2016

2019

2020

TOTAL

TOTAL

12

46

8

6

59

131

IGN/BRANCO

7

24

5

1

51

88

CURA

5

22

3

5

8

43

Fonte: SESAB/SUVISA/DIVEP/SINAN ONLINE – Sist. de Inf. de Agravos Notificação
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Q U A D R O

D E M O N S T R A T I V O D O T R A B A L H O
D E N G U E I T A T I M - B A
Imóveis
tratados
25.310

Imóveis
inspecionados
32.889

Imóveis pd
(Fechados)

2014

Imóveis
trabalhados
32.889

2015

28.317

15.686

2016

41.463

2017

D E

3.101

Imóveis
recuperados
2.155

Amostras
coletadas
1.464

28.317

2070

1.229

1.749

31.935

41.463

3.679

2.170

2.130

36.996

29.606

36.996

3.307

1.970

1.502

2018

37.990

30.200

37.990

3.175

2.025

2.046

2019

38.858

31.030

38.858

3.273

2.125

1.857

2020

36.878

21.176

36.878

1.706

767

525

Período

Fonte: Secretaria Municipal de Saúde de Itatim

A tabela acima mostra o trabalho de combate a Dengue, realizado no
Município de ITATIM no período de 2014 a 2020, no qual é relatado o quantitativo
de imóveis trabalhado e o total de imóveis submetido a tratamento, deixa registrado
também o quantitativo de amostra coletada.
FEBRE DE CHIKUNGUNYA: Doença produzida pelo vírus chikungunya
(CHIKV), transmitida por mosquitos do gênero Aedes, que cursa com enfermidade
febril aguda, subaguda ou crônica. A enfermidade aguda se caracteriza,
principalmente, por início súbito de febre alta, cefaleia, mialgias e dor articular
intensa, afetando todos os grupos etários e ambos os sexos. Em uma pequena
porcentagem dos casos a artralgia se torna crônica, podendo persistir por anos. As
formas graves e atípicas são raras, mas quando ocorrem podem evoluir para óbito.

A febre de chikungunya é uma enfermidade endêmica nos países do
Sudeste da Ásia, África e Oceania. Emergiu na região das Américas no final de
2013. O nome chikungunya deriva de uma palavra do idioma makonde, falado no
sudeste

da

Tanzânia,

que

significa

“curvar-se

ou

tornar-se

contorcido”,

descrevendo a postura adotada pelos pacientes devido à artralgia intensa.
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Nº CASOS FEBRE DA CHIKUNGUNYA NOTIFICAÇÃO SEGUNDO CLASSIFICAÇÃO ITATIM- BA
CLASSIFICAÇÃO
2015
2016
2017
2020
TOTAL
TOTAL

4

10

1

14

29

Confirmado

-

-

-

5

5

Descartado

-

-

-

3

3

Inconclusivo

4

10

-

-

14

Ign/Branco

-

-

1

6

7

Fonte: SESAB/SUVISA/DIS/SINAN ONLINE - Sistema de Informação de Agravos de Notificação

FEBRE PELO VÍRUS ZIKA: doença que foi detectada no país no ano de
2015, e a partir deste evento, tem se disseminado no país cursando de forma
inédita segundo a literatura científica. Tendo encontrado ambiente favorável à sua
disseminação, que é a presença do vetor Aedes em todo o país, em população
sem imunidade à doença, vem causando enorme impacto à saúde de nossa
população. É uma doença viral aguda, transmitida principalmente, pelos mosquitos
Aedes Aegypti e Aedes albopictus, caracterizada por exantema maculo papular
pruriginoso, febre intermitente, hiperemia conjuntival não purulenta e sem prurido,
artralgia, mialgia e dor de cabeça.

Os casos costumam apresentar evolução benigna e os sintomas geralmente
desaparecem espontaneamente após 3-7 dias. Todavia, observa-se a ocorrência
de óbitos pelo agravo, aumento dos casos de microcefalia e de manifestações
neurológicas associadas à ocorrência da doença.

CASOS SUSP. DE DOENÇA AGUDA PELO VÍRUS ZIKA NOTIFICADO SINAN
Evolução

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Total

TOTAL

1.054

212

3

1

1

4

1.275

Ign/Branco

1.054

212

3

1

1

4

1.275

Fonte: SESAB/SUVISA/DIVEP/SINAN - Sistema de Informação de Agravos de Notificação
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15.6- Covid-19

A COVID-19 é uma doença infecciosa causada pelo novo coronavírus
(SARS-CoV-2) e tem como principais sintomas febre, cansaço e tosse seca. A
maioria das pessoas (cerca de 80%) se recupera da doença sem precisar de
tratamento hospitalar. Uma em cada seis pessoas infectadas por COVID-19 fica
gravemente doente e desenvolve dificuldade de respirar. As pessoas idosas e as
que têm outras condições de saúde como pressão alta, problemas cardíacos e do
pulmão, diabetes ou câncer, têm maior risco de ficarem gravemente doentes. No
entanto, qualquer pessoa pode pegar a COVID-19 e ficar gravemente doente.

O primeiro caso da pandemia pelo novo coronavírus, SARS-CoV2, foi
identificado em Wuhan, na China, no dia 31 de dezembro do ano 2019. Desde
então, os casos começaram a se espalhar rapidamente pelo mundo. Em fevereiro,
a transmissão da Covid-19, nome dado à doença causada pelo SARS-CoV2, no
Irã e na Itália chamaram a atenção pelo crescimento rápido de novos casos e
mortes, fazendo com que o Ministério da Saúde alterasse a definição de caso
suspeito para incluir pacientes que estiveram em outros países. No mesmo dia,
o primeiro caso do Brasil foi identificado, em São Paulo.

Em março, a Organização Mundial da Saúde (OMS) definiu o surto da
doença como pandemia. Poucos dias depois, foi confirmada a primeira morte no
Brasil, em São Paulo. No mesmo dia, dois pacientes que haviam testados positivo
para coronavírus, do Rio de Janeiro, vieram a óbito.

CASOS NOTIFICADOS E OBITOS COVID-19 PERIODO 03/ 2020 A 12/2021
BRASIL

Casos Confirmados
22.250.218

Numero de Óbito
618.797

BAHIA

1.269.616

27.479

ITATIM

863

18

Fonte: SESAB Boletim Coronavirus 28/12/2021
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16- Desempenhos dos Indicadores DE
PACTUAÇÃO INTERFEDERATIVA

A Resolução nº 08, de 24/11/16 da Comissão Intergestores Tripartite CIT
dispôs sobre o processo de pactuação interfederativa de indicadores para o
período 2017-2021, a partir das prioridades nacionais em saúde, definindo fluxos
para o processo. A pactuação de indicadores reforça as responsabilidades do
gestor, em função das necessidades de saúde da população e fortalece a
integração dos instrumentos de planejamento do SUS, devendo as metas ser
definidas a cada ano. Abaixo segue a descrição da série histórica dos indicadores o
qual revela informações sobre estado de saúde da população e o sistema
municipal de saúde.

SERIE HISTORICA DOS INDICADORES INTERFEDERATIVOS DE SAUDE ITATIM –BA
Nº
1

2
3
4

5

6
7

INDICADOR

2014

2015

2016

2017

2018

2019 2020 META
2021
21
15 15

Mortalidade prematura (de 30 a 69 anos) pelo
17
27
18
16
12
conjunto das 4 principais DCNT (doenças do
aparelho circulatório, câncer, diabetes e
doenças respiratórias crônicas).
Proporção de óbitos de mulheres em idade 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
fértil (10 a 49 anos) investigados.
Proporção de registro de óbitos com causa 97,4 96,3 95,5 88,9 91,0 93,6 86,7 90%
básica definida.
Proporção vacinas do Calendário Nacional de 100% 100% 100% 100% 25% 100% 100% 100%
Vacinação para crianças menores de dois anos
de idade - Pentavalente 3ª dose, pneumocócica
10 2ª dose, Poliomielite 3ª dose e Tríplice viral
1ª dose - com cobertura vacinal preconizada.
Proporção de casos de doenças de notificação 70%
0
0
0 100% 50% 50% 100%
compulsória imediata (DNCI) encerrada em até
60 dias após notificação.
Proporção de cura dos casos novos de 100% 100%
0
100%
0 66,7% 100% 100%
hanseníase diagnosticados nos anos das coortes
Número de Casos Autóctones de Malária
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
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Nº
8
9
10

11

12

13
14
15
16
17
18

19
21
22

23

INDICADOR
2014
Número de casos novos de sífilis congênita em
3
menores de um ano de idade.
Número de casos novos de AIDS em menores
0
de 5 anos.
Proporção de análises realizadas em amostras
de água para consumo humano quanto aos
parâmetros coliformes totais, cloro residual
livre e turbidez.
Razão de exames citopatológicos do colo do 462
útero em mulheres de 25 a 64 anos na
população residente de determinado local e a 0,42
população da mesma faixa etária.
Razão de exames de mamografia de 10
rastreamento realizados em mulheres de 50 a
69 anos na população residente de 0,02
determinado local e população da mesma faixa
etária.
Proporção de parto normal no Sistema Único de 61,1
Saúde e na Saúde Suplementar.
Proporção de gravidez na adolescência entre as 22,2
faixas etárias 10 a 19 anos.
Taxa de mortalidade infantil.
4

2015
0

2016
1

2017
0

2018
0

2019
0

2020 META
2
0

0

0

0

0

0

-

-

-

-

415

480

488

743

533

0,37

0,43

0,43

0,68

0,49

13

585

569

11

18

0,03

1,23

1,19

0,02

0,04

0,45

43,4

57,0

55,4

52,0

64,2

61,5 60%

18,7

18,4

15,3

15,0

22,3 20,2% 20%

2

1

2

1

0

94,2% 51,9% 100%

2

S/I
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700
0,5

66

1

Número de óbitos maternos em determinado
0
0
0
0
0
0
0
período e local de residência.
Cobertura populacional estimada pelas equipes 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
de Atenção Básica.
Cobertura
de
acompanhamento
das
91,8% 95,7% 95,3% 97,4% 97,3% 95,0%
condicionalidades de Saúde do Programa Bolsa
Família (PBF).
Cobertura populacional estimada de saúde
93% 93% 100% 69% 71% 71%
bucal na atenção básica.
Ações de matriciamento sistemático realizadas
12
12
por CAPS com equipes de Atenção Básica.
Número de ciclos que atingiram mínimo de 80%
5
5
5
5
5
5
4,5
de cobertura de imóveis visitados para controle
vetorial da dengue.
Proporção de preenchimento do campo 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
ocupação nas notificações de agravos
relacionados ao trabalho.

Fonte: SIM, DIVEP/SUVISA/SESAB, 2021*Dados processados em 29/01/2021.
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17- Caracterização do sistema municipal DE
SAUDE

O Sistema Único de Saúde (SUS) foi instituído pela Constituição Federal de
1988 para atender ao mandamento constitucional que classifica a saúde como um
direito de todos e dever do Estado, regulado pela Lei nº. 8.080/1990. A partir da
sua criação, toda a população brasileira passou a ter direito à saúde universal
gratuita, financiada com recursos da União, dos estados, do Distrito Federal e dos
municípios, em conformidade com o artigo 195 da Constituição. Estabelece cinco
princípios básicos que norteiam o SUS juridicamente, são eles: universalidade,
integralidade, equidade, descentralização e participação social.

O Município de ITATIM encontra-se na condição de COMANDO ÚNICO DA
SAUDE, na qual o processo de planejamento configura-se como responsabilidade
dos entes públicos, sendo desenvolvidas de forma contínua, articulado, integrado e
solidário entre as três esferas de governo e ouvido o respectivo Conselho Municipal
de Saúde, compatibilizando as necessidades das políticas de Saúde com a
disponibilidade de recursos financeiros. Possibilitando assim a elaboração dos
instrumentos de planejamento e gestão contemplando as necessidades expressas
no território e escutas sociais realizadas nas Conferências de Saúde.

O Município continua se desenvolvendo gradativamente, prevendo o amparo
às ações de assistência desenvolvidas principalmente pela Atenção Primaria onde
com oito (8) unidades de saúde, vem mantendo o bom nível de atendimento e
continuidade das ações realizadas com qualidade, aumentando a capacidade de
resolubilidade dos serviços ofertados, trabalhando na perspectiva de contemplar
ações que possibilitem melhorar ainda mais a capacidade de Gestão Municipal,
qualificando as ações para o uso racional e eficiente dos recursos.
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O Serviço de Saúde vem

desenvolvendo positivamente com base no

planejamento das ações, trabalhando com o redirecionamento do modelo
assistencial, assumidos como marco referencial a proposta de Vigilância a Saúde
concebida como um modelo alternativo de atenção/intervenção, desenvolvendo
ações de promoção, prevenção e curativa a partir de informação sobre qualidade
de vida, risco e perfil epidemiológico.

A Secretaria de Saúde de ITATIM localiza-se junto às demais Secretarias do
Município, no Centro da cidade, inscrita no SCENS Nº 2814072 comporta no
mesmo espaço toda sua estrutura funcional como: Gabinete da Secretaria;
Gerenciamento do Fundo Municipal de Saúde; Serviço de Regulação e marcação
de consultas; Central da Assistência Farmacêutica; Rede de Frio; Coordenação da
Atenção Básica; Vigilância Epidemiológica; Vigilância Sanitária; Central de
Regulação; Processamento dos dados de Informação (CPD) e atendimento a
população para liberação do Cartão SUS.

A Secretaria Municipal de saúde tem como principais atribuições formular,
pactuar, implantar e implementar políticas de saúde para o atendimento a
população, incluindo também monitoramento e avaliação das ações e serviços de
saúde.
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17.1- Estrutura Organizacional da Secretaria M. de Saúde
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17.2- Rede Física Prestadora de Serviços ao SUS

O Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES) é o sistema de
informação oficial de cadastramento de informações de todos os estabelecimentos
de saúde no país, independentemente de sua natureza jurídica ou de integrarem o
Sistema Único de Saúde (SUS).

A Rede Física do Município de ITATIM consta atualmente com 18
estabelecimentos todos cadastrada no CNES e prestando assistência aos usuários
do SUS.

Estabelecimentos de saúde - itatim -ba
CNES
Nome Fantasia
7497679
9013199
7588690
2444704
2799553
9601422
9159444
7206852
0218707
7236921
2814072
3064581
3064654
4027566
4027574
4027582
5312639
7507429

Mantenedora

Academia da saúde Similar
CAF Central de Abastecimento Farmacêutico
CAPS I Itatim
Hospital Maternidade Maria Eunice Dutra Soares
Policlínica Municipal de Itatim
Polo Academia da Saúde Centro
Polo Academia de Saúde Loteamento Geovania
Posto de saúde Felipe Velho
Rede de Frio Municipal
SAMU de Itatim
Secretaria Municipal de Saúde
Unidade de Saúde da Família 2 De Julho
Unidade de saúde da Família Centro
Unidade de Saúde da Família da Salgada
Unidade de Saúde da Família das Traíras
Unidade de saúde da Família do Departamento
Unidade de Saúde da Família Geovania Nogueira Nunes
USF Novo Itatim

Fonte: Cadastro Nacional De Estabelecimentos De Saúde (CNES)
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17.3- Recursos Humanos da Secretaria Municipal de Saúde
A Secretaria de Saúde de ITATIM conta com um quadro de recursos
humanos sempre crescente, acompanhando a necessidade

da ampliação dos

serviços de saúde e melhor acolher os usuários do SUS. Este ano em decorrência
da pandemia em alguns serviços foi necessário aumentar o quadro de pessoal para
responder melhor a demanda e cumprir os indicadores de Saúde. Na SMS existe
uma preocupação com a valorização do trabalhador, considerando a preservação
dos direitos sociais conquistados historicamente, assegurando ambientes de
trabalho saudáveis e políticas e programas de formação profissional e educação
permanente em saúde.

Atualmente a Secretaria de Saúde conta com 189 servidores ativos, a
jornada de trabalho dos servidores é de 40 horas semanais, sendo que os
servidores do SAMU, Guardas e Motoristas é escala de plantão. Os demais
servidores das UBS e CAPS realizam 8 horas diárias de segunda a sexta-feira.

Servidores da secretaria de saúde
Estabelecimento De Saúde
Servidor Nível
Superior
Secretaria
7
Hospital
14
Assistência Farmacêutica
1
Vigilância Epidemiológica
1
Vigilância Sanitária
1
Atenção Básica
19
SAMU
1
CAPS
4
ACS e Agentes de Endemias
Policlínica
8
TOTAL
56

Servidor Nível
Médio e Apoio
3
30
1
1
1
35
12
3
45
2
133

Fonte: SMS - CNES
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17.4- Sistemas de Informação

A Organização Mundial da saúde define Sistema de Informação em Saúde –
SIS como um mecanismo de coleta, processamento, analise e transmissão da
informação necessária para se planejar, organizar, operar e avaliar os serviços de
saúde. Considera-se que a transformação de um dado em informação exige, além
da analise, a divulgação e a recomendações para a ação.

Os sistemas de informação em saúde contribuem na compreensão de
problemas de saúde da população, subsidiando a tomada de decisões nos três
níveis de governo: municipal, estadual e federal. Além dos sistemas de informação
instituídos pelo Ministério da saúde, O município utiliza desde 2018 um Sistema
Próprio (IDS Saúde), o qual além de registrar os dados de produção da Atenção
Primaria permite também que os médicos do hospital tenha acesso através de
senha individuais ao portuário eletrônico do usuário, o sistema ainda permite o
controle de estoque de medicamento e insumo e atua no serviço de regulação da
media complexidade.
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Sistemas de informação e seus respectivos setores
Sistemas
SIOPS
DigiSUS
SCNES
CADWEB
HURUS
SIA/SUS
BPA
SISAB
PEC
CDS
SIH/SUS
SINASC
SIM
SISCAN
SISVAN
PBF
SINAN
SISSOLO
SI-PNI
SISAGUA
PCD/FAD
GAL
SisPNCD

Definição
Sistema de Informações do Orçamento Publica em Saúde
Aplicativo para Informação dos documentos de gestão
Sistema Cadastro Nacional de Estabelecimentos de saúde
Sistema Cadastramento de Usuários do SUS
Sistema nacional de gestão da assistência farmacêutica
Sistema de Informação Ambulatorial do SUS
Boletim de Produção Ambulatorial
Sistema de Informação da Atenção Básica
Prontuário Eletrônico do Cidadão
Coleta de Dados Simplificados da Atenção Primaria
Sistema de informações hospitalares do SUS
Sistema de Informação de Nascidos Vivos
Sistema de Informação Sobre Mortalidade
Sistema Informação do Câncer
Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional
Programa Bolsa Família
Sistema de Informação de Agravos e Notificação
Sist. Inf. De Vig. em Saúde de Pop. Expostas a Solo Contaminado
Sistema de Informações do Programa Nacional de Imunização
Sist. Inf. de Vigilância Qualidade da Água p/ Consumo Humano
Programa de Combate a Dengue
Gerenciador de Ambiente Laboratorial
Sistema do Programa Nacional de Controle da Dengue

Fonte: Sec. Municipal de Saude
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18- Controle Social

O Controle Social é um dos princípios organizativos do SUS, comumente
exercido por meio do Conselho Municipal de Saúde e pelas Conferências
Municipais de Saúde, foi introduzida pela Lei 8.142 de 28 de dezembro de 1990
que apresenta a participação popular na gestão do SUS e na elaboração de
políticas públicas de saúde.

O Conselho Municipal de Saúde de ITATIM é um órgão colegiado, de caráter
permanente, deliberativo, consultivo e normativo, sendo o principal instrumento de
controle social do município, foi criado por Lei Nº 61/97 de 12/12/97, seguindo a
lei 8142/90, que dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do SUS, e o
papel dos conselhos: atuar na formulação de estratégias e no controle da execução
da política de saúde, incluídos o aspecto financeiro. A lei estabelece a composição
dos conselhos, que garante a representação dos segmentos: governo, prestadores
de serviço, profissionais de saúde e usuários. Em seguida define a paridade da
composição de usuários em relação aos demais segmentos. Isto significa que 50%
dos demais segmentos sendo que 25% destes serão trabalhadores de saúde e
25% para prestadores de serviços públicos e privados.

O Conselho Municipal de Saúde se mantem atualizado obedecendo

a

composição ditada na lei, funciona de acordo ao seu regimento interno, é composto
por 12 conselheiros sendo 03 representantes do governo, 03 representantes dos
prestadores de serviço de saúde, 06 representantes dos usuários. Os conselheiros
se reúnem ordinariamente uma vez ao mês e extraordinariamente quando
necessário, possui espaço físico próprio, localizado na estrutura da SMS. Realizou
Conferência Municipal de Saúde em 2021 com o objetivo de construir as propostas
de saúde . As audiências públicas são realizadas a cada quatro meses, divulgadas
através dos meios de comunicação (jornal, radio), e convidados os conselheiros
municipais de saúde, poder executivo, legislativo e a população em geral.
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19- Gestão e FINANCIAMENTO EM SAÚDE

O financiamento para o Sistema Único de Saúde é de responsabilidade das
três esferas de gestão – União, Estados e Municípios. O Fundo de Saúde está
previsto na Constituição Federal de 1988 e Emenda Constituição nº 29/2000. As
transferências (regulares ou eventuais) da União para os Municípios 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 o Município, e ou pelo Fundo Estadual de Saúde
ao Município, de forma regular e automática.

O Fundo Municipal de Saúde de ITATIM foi criado pela Lei 08/1997 com
CNPJ: 126358540001/23, sendo o próprio Secretário de Saúde gestor do Fundo
Municipal de Saúde. A inserção da contrapartida municipal foi definida através da
Emenda Constitucional 029/2000, regulamentada pela Lei 141/2012, que determina
um investimento mínimo de 15% (quinze por cento), nas ações e serviços públicos
de saúde.

Para acompanhamento da gestão financeira foi criado pelo Ministério da
Saúde o relatório do Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em
Saúde – SIOPS que demonstra a despesa por categoria (corrente e capital) e o
investimento dos três níveis de governo, União, Estado e Município na Saúde.

O financiamento da saúde tem se configurado um dos maiores desafios a
gestão do SUS. Na atual conjuntura e diante das mudanças demográficas, do perfil
epidemiológico, caracterizado pelo surgimento de novas e o recrudescimento de
antigas doenças, dos avanços tecnológicos e farmacêuticos, os recursos para
atender as necessidades de saúde da população não têm se mostrado suficientes.
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No que diz respeito a previsão da Emenda Constitucional nº 29/2000 (EC
29) e a Lei Complementar nº 141, de 13 de janeiro de 2012, que 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, evidencia-se que ITATIM vem cumprindo a referida legislação.

A tabela abaixo sinaliza que, no período de 2014 a 2020, foi observada a
aplicação sempre superior dos percentuais mínimos previstos de 15%.

Aplicação de Recursos Próprios em Saúde - EC 29/2000 itatim
18,17

19

17,97

18,29
17,08

18

16,82

17
16

15,41

15
14
13
%

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Fonte: SIOPS - Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Saúde

Despesas Total/ Habitante por Ano município - itatim
ANO

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Despesa por
Habitante

506,81

483,96

532,10

558,25

973,23

1.109,04

830,88

Fonte: SIOPS - Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Saúde
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APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS
Exercício do
empenho

Valor Mínimo para
aplicação em ASPS

Valor aplicado em
ASPS no exercício

Valor aplicado além
do limite mínimo

2020 Empenho

3.167.382,74

3.254.990,62

87.607,88

2019 Empenho

3.362.953,25

4.100.460,07

737.506,82

2018 Empenho

3.240.713,82

3.633.817,67

393.103,85

2017 Empenho

3.033.019,22

3.453.819,68

420.800,46

2016 Empenho

3.051.960,42

3.656.108,21

604.147,79

2015 Empenho

2.659.126,10

3.221.208,02

562.081,92

2014 Empenho

2.434.621,51

3.366.614,30

931.992,79

Fonte: SIOPS - Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Saúde

Despesa Total com Saúde por Ano no município - itatim
ANO
Despesa
Total
Por Ano

2015

2016

7.144.747,4

7.925.671,8

2017

2018

2019

2020

8.349.717,9 14.556.632,1 16.005.635,8 12.036.888,4

Fonte: SIOPS - Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Saúde

Para boa realização de uma gestão orçamentário-financeira do SUS é
necessária a integração das funções de planejar, orçar, executar, acompanhar,
fiscalizar e avaliar os recursos 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.
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20- Organização dos serviços de saude

VIGILÂNCIA EM SAÚDE

ATENÇÃO PRIMARIA

Atenção a media e alta complexidade

Assistência farmacêutica

Educação em saúde
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21. Vigilância em Saúde

A Vigilância a Saúde constitui-se de ações de promoção e proteção da
saúde da população, prevenção e controle das doenças e agravos à saúde,
abrangendo um conjunto de intervenções individuais, coletivas e ambientais
responsáveis pela atuação sobre os determinantes sociais da saúde. Desenvolve
ações de monitoramento contínuo do Município ou áreas de abrangência, por
estudos e análise das informações em saúde que identifiquem e expliquem
problemas de saúde e comportamento dos principais indicadores e saúde,
contribuindo para um planejamento de saúde mais abrangente, mediante gestão da
informação em saúde e análise das informações produzida.

A Vigilância em Saúde tem como objetivo a análise permanente da situação
de saúde da população, articulando-se num conjunto de ações que se destinam a
controlar determinantes, riscos e danos à saúde de populações que vivem em
determinados territórios, garantindo a integralidade da atenção, o que inclui tanto a
abordagem individual como coletiva dos problemas de saúde.

A equipe de Vigilância em Saúde do Município é formada por grupos de
profissionais que atuam na vigilância epidemiológica, sanitária, saúde ambiental e
na vigilância em saúde do trabalhador, é composta por trabalhadores com
formação e qualificação necessárias à efetiva execução das suas ações.
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Vigilância epidemiológica

A Vigilância Epidemiológica trabalha com a visão do controle das doenças
transmissíveis, não transmissíveis e agravos, como um conjunto de ações que
proporcionam o conhecimento, a detecção ou prevenção de qualquer mudança nos
fatores determinantes e condicionantes da saúde individual e coletiva, com a
finalidade de recomendar e adotar as medidas de prevenção e controle das
doenças e agravos.

A Vigilância Epidemiológica cumpre o papel de informar e atualizar os
profissionais e dirigentes sobre as informações referentes às doenças e agravos de
notificação compulsória no município. A notificação compulsória é obrigatória a
todos os profissionais de saúde: médicos, enfermeiros, odontólogos, médicos
veterinários, biomédicos, farmacêuticos e outros no exercício da profissão, bem
como os responsáveis por organizações e estabelecimentos de saúde públicos ou
privados de saúde e de ensino, em conformidade com a Lei 6.259 (30/10/1975). A
listagem das doenças de notificação nacional é estabelecida pelo MS, e construída
entre as consideradas de maior relevância sanitária para o país, tendo também as
doenças ou eventos de “notificação imediata” (informação rápida), ou seja, as que
devem ser comunicados por e-mail ou telefone.
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Vigilância em saúde ambiental

Vigilância Ambiental - Um conjunto de ações que proporcionam o
conhecimento e a detecção de qualquer mudança nos fatores determinantes e
condicionantes do meio ambiente que interferem na saúde humana, com a
finalidade de identificar as medidas de prevenção e controle dos fatores de risco
ambientais relacionados às doenças ou outros agravos à saúde.

A vigilância ambiental do município está em fase de implantação, suas
ações são de responsabilidade das equipes de Vigilância Sanitária e Vigilância
Epidemiológica, distribuída conforme capacidade de resolução de cada equipe.

atividades desenvolvidas pela Vigilância em saúde ambiental
Ações Desenvolvidas
1

4

Realizar identificação e eliminação de focos e/ou criadouros do Aedes aegypti e Aedes
albopictus em imóveis- municípios infestados;
Realizar levantamento, investigação ou monitoramento de flebotomínios na área rural
do município, conforme classificação epidemiológica para leishmaniose visceral;
Realizar tratamento de imóveis com focos de mosquito Aedes aegypti, visando o
controle da doença;
Realizar campanha de vacinação anti-rábica em cães e gatos;

5

Coletas de amostras para análise (água);

6

Qualificar agentes comunitários de endemias.

2
3

vigilância sanitária

Conforme Lei nº 8080/90 e Lei nº 8142/90 vigilância sanitária “É o conjunto
de ações capaz de diminuir ou prevenir riscos á saúde e intervir nos problemas
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sanitários decorrentes do meio ambiente, da produção, circulação de bens e da
prestação de serviços”. 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 seja por solicitação da
própria empresa ou pelo recebimento de denúncias.

A Vigilância Sanitária de ITATIM possui no momento uma equipe mínima
necessária formada por três técnicos sendo coordenada por profissional
enfermeiro.

Atividades desenvolvidas pela Vigilância Sanitária do Município
Ações Desenvolvidas
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Elaborar e implementar plano de ação da Vigilância Sanitária
Verificações de instalações para posterior liberação de Licença sanitária
Atendimento às denúncias
Cadastro de estabelecimentos sujeitos à vigilância sanitária
Fiscalização em supermercados, mercearias, entre outros
Educação em Saúde. (Parcerias com as demais coordenações)
Realizar campanha de Vacinação Anti-rábica. (Para cães e gatos)
Envio de amostras ao LACEN para determinação de presença do vírus da raiva;
Acompanhamento de cães e gatos agressores
Monitorar coleta de resíduos de saúde da UBS e Hospital
Envio de animais peçonhentos para análise no LACEN
Desenvolver ações necessárias ou emergenciais no caso de surtos, epidemias e outros;
Participar e promover reuniões com entidades com propósito de prevenir riscos á saúde;
Inspeções sanitárias (creche e estab. de educação infantil e serviço de alimentação).
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Procedimentos realizados vigilância sanitária 2014-2020
Procedimento
Cadastro de estabelecimentos sujeitos à
vigilância sanitária
Inspeção sanitária de hospitais
Exclusão de cadastro de estabelecimentos
a VISA com atividades encerrada
Inspeção dos estabelecimentos sujeitos à
vigilância sanitária
Licenciamento
dos
estabelecimentos
sujeitos VISA
Atividade educativa para a população
Recebimento de denúncias/reclamações
Atendimento à denúncias/reclamações
Cadastro de hospitais
Inspeção sanitária de serviços de
alimentação
Instauração de processo administrativo
sanitário

2014 2015

2016 2017

2018 2019 2020

6

24

9

9

12

45

21

25
-

-

1
-

6

13

21

32

37

15

17

22

35

20

18

-

14

18

20

33

19

15

20
66
59
1
-

72
69
45
1

62
35
32
1
-

22
34
24
-

14
22
18
-

2
13
23
-

6
19
17
-

-

-

-

-

-

8

-

Fonte: Ministério da Saúde - Sistema de Informações Ambulatoriais do SUS (SIA/SUS)
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Vigilância saúde do trabalhado

A gestão do trabalho em saúde deve ser entendida como um trabalho
conjunto de todos os envolvidos no processo de trabalho, onde se deva trabalhar
uma politica de desenvolvimento e promoção da dignidade do trabalho em Saúde.
Portanto, é necessária uma interação entre gestor, trabalhador e usuário no
planejamento e execução das ações. Essa forma de agir resulta em um trabalho
humanizado e viabiliza modificações profundas na forma de entender e agir dos
trabalhadores. Também adotar a gestão democrática como principio constitutivo de
um processo permanente de construção da gestão do trabalho em saúde.

A vigilância e atenção à saúde do trabalhador conjunto de ações e práticas
sanitárias integradas que contemplam intervenções sobre os fatores determinantes
e condicionantes dos riscos e agravos à saúde, em especial nos ambientes e
processos de trabalho; ações de vigilância epidemiológica sobre os agravos e
doenças relacionados ao trabalho; a análise da situação de saúde, monitoramento
de indicadores; e a articulação de ações de assistência com as de prevenção e
promoção da saúde.

Ha um claro consenso sobre a necessidade de se superar entraves e
limitações da gestão do trabalho em saúde. Partindo do pressuposto de que o
sucesso de qualquer organização depende, em maior ou menor grau, do empenho
de cada um de seus integrantes, as questões relativas a recursos humanos
representam um componente critico para o delineamento de novos paradigmas
gerenciais para os serviços públicos de saúde.

A Vigilância a Saúde do Trabalhador no município é de responsabilidade da
equipe de Vigilância Epidemiológica, a atuação ainda é pequena está voltada para
alimentação do sistema de

informação SINAN através das fichas dos casos

atendidos nas unidades de saúde, orientação e encaminhamentos dos usuários
para atendimento em serviço especializados quando necessário.
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atenção primaria

PLANO MUNICIPAL DE SAUDE – Página | 109

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIM
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

PLANO MUNICIPAL DE SAUDE – Página | 110

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIM
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

A Atenção Primária à Saúde (APS) é o primeiro nível de acesso ao Sistema
Único de Saúde (SUS), caracterizando-se, principalmente, como o primeiro e
preferencial contato dos usuários com a Rede de Atenção à Saúde, sendo
orientada pelos princípios da universalidade, acessibilidade, coordenação do
cuidado, vínculo, continuidade, integralidade, responsabilização, humanização,
equidade e participação social para efetivação de um sistema de saúde com
práticas cuidadoras.

Para garantir a expansão dos serviços da rede de APS, o Município de
ITATIM definiu a estratégia Saúde da Família como o eixo norteador para a
reorganização do serviço, uma vez que esta busca incorporar propostas
inovadoras, através da reformulação das práticas de saúde, bem como devido à
grande capilaridade que os serviços podem ter no território.

A ESF propõe que a atenção à saúde seja centrada na família, entendida e
percebida a partir de seu ambiente físico e social, o que leva os profissionais de
saúde a entrar em contato com as condições de vida e saúde das populações,
permitindo-lhes uma compreensão ampliada do processo saúde-doença e da
necessidade de intervenções que vão além das práticas curativas.

A cidade de ITATIM conta com oito estabelecimentos de Atenção Básica,
sendo sete Unidade de Estratégia da Saúde da Família (USF) e uma Unidade
Básica satélite. A Atenção Primaria atua como orientadora de todo o Sistema de
Saúde em rede de cuidados progressivos, da estratégia Saúde da Família como
fonte de instrumentos para qualificar o cuidado com as seguintes diretrizes;
 Desenvolver atividades de promoção e prevenção dos problemas de saúde;
 Desenvolver ações educativas;
 Ofertar assistência básica integral e resolutiva;
 Atuar com humanização no atendimento.
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As equipes contam com o apoio da equipe multiprofissional do município
formada por: psicóloga, farmacêutica, fisioterapeuta, pediatra, ginecologista,
ortopedista entre outros. O principal objetivo da estratégia é fundamentar-se no
trabalho multiprofissional desenvolvendo ações de saúde num território definido,
estabelecendo vínculos e relações de co-responsabilidade com a população
assistida, alcançando atenção efetiva e qualificada, além do trabalho com o foco na
família, considerando o individuo em seu contexto social, econômico e ambiental,
tendo a capacidade de prevenir os agravos à saúde mais prevalentes e de
aproximar a assistência da real condição de vida dos usuários.

Equipe de atenção primaria de saúde - itatim 2021
Área De
Atuação

Equipe Da ESF

Famílias
Cadastrados

População
Acompanhada

2 De Julho

Unidade de Saúde da Família 2 De Julho

570

2.052

Centro

Unidade de saúde da Família Centro

919

3.099

Departamento Unidade de saúde da Família Departamento

608

1.905

Novo Itatim

USF Bráulio Santos Andrade

683

2.431

Salgada

Unidade de Saúde da Família da Salgada

563

2.282

Traíras

Unidade de Saúde da Família das Traíras

427

1.286

Urbis

Unid.de Saúde da Família Geovania N. Nunes

651

2.227

4.421

15.282

Total

O Sistema de Informação em Saúde para a Atenção Primaria atualmente
é o e-SUS e SISAB são sistemas do MS centrado em desenvolver e reestruturar
as informações, unificando e integrando todos os sistemas de software na Atenção
Básica, de modo a permitir um registro da situação de saúde individualizado, por
meio do Cartão Nacional de Saúde. O SISAB foi instituído através da Portaria
Ministerial nº 1.412, de 10 de julho de 2013, e conta com dois sistemas de
softwares para captação de dados: Coleta de Dados Simplificados (CDS) e
Prontuário Eletrônico do Cidadão (PEC).
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Todas as Equipes de saúde do Município de ITATIM estão trabalhando com
o sistema de Prontuário Eletrônico do Cidadão (PEC) e o município manter com
os ACS, uma ferramenta tecnológica – tabletes, visando acelerar a alimentação do
sistema e qualificar os dados coletados para o cadastro individual e domiciliar.

Serviço OFERTADO na atenção primaria itatim –ba
SERVIÇOS OFERECIDOS
Ações De Combate A Dengue
Antropometria
Atividades Educativas Em Grupo
Cadastramento Do Usuário
Coleta De Material Exame De Analise Clinica
Coleta De Material Para Prevenção Do Câncer De Colo De Útero
Curativo
Dispensação De Medicamento
Educação Continuada
Educação Em Saúde
Imunização
Serviço De Atividade Física Acompanhado Por Educador Físico
Serviço De Notificação E Investigação De Agravo E Doenças DNC
Testes Rápidos (Hepatite B e C, HIV, Sífilis)
Transporte De Usuário E Equipe E De Saúde
Tratamento De Ferida Domiciliar
Triagem De Glicemia Capilar

Triagem Neonatal
Triagem Pré-Natal
Visita Domiciliar
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ATENDIMENTOS ATENÇÃO PRIMARIA - usuários do SUS
ATENDIMENTOS OFERTADOS
Atendimento Domiciliares
Atendimento Fisioterapia
Atendimento Nutrição
Atendimento Enfermagem
Atendimento Fonoaudiologia
Atendimento Ginecologista/Obstetra
Atendimento Médico - Médico da ESF
Atendimento Odontológico
Atendimento Pediatra
Atendimento Psicologia

Programa desenvolvido na atenção básica usuários sus
Programas/linhas de cuidados
Acompanhamento Da Saúde Da Mulher
Acompanhamento Da Saúde Do Homem
Acompanhamento Das Condicionalidades Do Bolsa Família PBF
Acompanhamento De Adolescente
Acompanhamento De Crianças
Acompanhamento De Pre Natal
Acompanhamento Do Idoso
Acompanhamento Dos Casos De Covid-19
Laboratório De Prótese Dentária
Programa Crescer Saudavel
Programa De Hanseniase
Programa De Imunização
Programa De Tuberculose
Programa Saúde Na Escola- PSE
Programa Siscan
Programa Tabagismo
Programas: DST/HIV/AIDS E Hepatites Virais,
SISVAN – Sistema De Vigilância E Alimentação Nutricional
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A tabela abaixo apresenta a produção desenvolvida pelas 7 (sete) equipes da
estratégia de Saúde da Família e 3 (três) equipes de Saúde Bucal no município

PRODUÇO ATENÇÃO BASICA SISAB 2020
Descrição
TOTAL

Quantidade
191.867

Atendimento individual

38.910

Atendimento odontológico individual

3.407

Atividade coletiva

171

Marcadores de consumo alimentar

1.411

Procedimentos individualizados

46.681

Vacinação

7.085

Visita domiciliar e territorial

94.202

Fonte: MS e-SUS

Programa Previne Brasil

Esse é um programa federal, com um novo modelo de financiamento que
tem por principal objetivo induzir a ampliação do acesso e a melhoria da qualidade
da Atenção Básica (AB), garantindo um padrão de qualidade comparável em nível
nacional, regional e local, permitindo maior transparência e efetividade das ações
governamentais através da responsabilização de gestores e profissionais no
atendimento aos usuários aumentando o acesso e o vinculo da população com as
equipes. Instituído pela Portaria nº 2.979, de 12 de novembro de 2019, foi
organizado de forma que considera três componentes para fazer o repasse
financeiro para os municípios, sendo eles: captação ponderada (cadastro de
pessoas), pagamento por desempenho (indicadores de saúde) e incentivo para
ações estratégicas (credenciamento/adesão a programas e ações do Ministério da
Saúde).
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saúde da criança e adolescente

A Atenção Primaria de Saúde neste ciclo de vida, tem como objetivo
principal propor e implantar programas e projetos relacionados à promoção de
saúde da criança e do adolescente e redução da mortalidade infantil, considerando
os seguintes períodos de vida: neonatal e infância precoce (Nascimento até 1 ano
de vida), infância (1 a 9 anos) e Adolescência (10 a 19 anos).

Período neonatal e infância precoce - essa faixa etária beneficia-se das
ações desenvolvidas como: Triagem neonatal, vigilância da mortalidade infantil e
materna, incentivo ao aleitamento materno, capacitação de profissionais de saúde
para o manejo clinico do aleitamento materno, cobertura vacinal, visitas
domiciliares.

No período da Infância - As crianças institucionalizadas em creches e
escolas são acompanhadas pelo Programa Saúde na Escola (PSE) e Projeto de
verminose

na

escola,

Puericultura

com

avaliação

do

crescimento

e

desenvolvimento nas unidades de saúde.

No período da adolescência: Os adolescentes em idade escolar também são
acompanhados pelo do Programa Saúde na Escola (PSE), prevenção da gravidez
precoce e DSTs/ AIDS e programa de vacinação incluindo a vacina contra o HPV.

Saúde Mulher

O município de ITATIM estabelece um conjunto de ações articuladas, que
promovem a prevenção da saúde da mulher, com a finalidade de priorizar
atendimento as mulheres através da prevenção do câncer do colo de útero e
mama, cuidado com a gestante e planejamento familiar além da assistência ao
climatério.
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Os elevados números de incidência e mortalidade por câncer do colo do
útero e da mama no Estado,

reforçam a importância de fortalecer estratégias

efetivas para o controle destas doenças que incluem ações de promoção à saúde,
prevenção e detecção precoce, além do tratamento e cuidados, quando estes se
fazem necessários. É no âmbito da Atenção Primária que a grande parte das ações
de promoção da saúde, prevenção de agravos e detecção precoce são
desenvolvidas, das ações realizadas, destaca se atividades educativas em
momentos coletivos (salas de espera e grupos de promoção da saúde) e
individuais em consultas. Além dessas ações, é desenvolvido também o
rastreamento, ou seja, a realização sistemática de testes ou exames de pessoas
sadias, assim como o diagnóstico precoce de usuárias que já têm sintomas ou
alterações no exame físico, o acompanhamento dos usuários que se encontram
em tratamento e encaminhamento para atendimentos especializados quando
necessário.

Saúde do Homem

A Política Nacional de Atenção Integral a Saúde do Homem, envolve um
conjunto de ações de promoção, prevenção, assistência e recuperação da saúde e
tem por objetivo promover a melhoria das condições de saúde da população
masculina, contribuindo de modo efetivo para redução da morbidade e mortalidade,
por meio do enfrentamento racional dos fatores de risco e mediante a facilitação ao
acesso, as ações e aos serviços de atenção integral a saúde. A Secretaria
Municipal de Saúde vem desenvolvendo ações com os profissionais de saúde
voltada para a

educação da população em atenção à saúde do homem, e

desenvolve anualmente a Campanha Novembro Azul com o objetivo de incentiva
os homens a se cuidarem, com atendimento aproximado de 300 homens no
período da campanha prestando uma assistência especializada por urologista e
coleta de material para o exame PSA.
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Saúde do idoso

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 de Saúde busca o aperfeiçoamento
permanente dos profissionais e dos processos de trabalho, bem como a seleção,
disponibilização e emprego de instrumentos e tecnologias adequados.

O perfil epidemiológico da população idosa é caracterizado pela tripla carga
de doenças com forte predomínio das condições crônicas, prevalência de elevada
mortalidade e morbidade por condições agudas decorrentes de causas externas e
condições crônicas. A maioria dos idosos é portadora de doenças ou disfunções
orgânicas, mas cabe destacar que esse quadro não significa necessariamente
limitação de suas atividades, restrição da participação social ou do desempenho do
seu papel social.
Cabe destacar que o cuidado à Saúde da Pessoa Idosa apresenta
características peculiares quanto à apresentação, instalação e desfechos dos
agravos em saúde, traduzidas pela maior vulnerabilidade a eventos adversos,
necessitando de intervenções multiprofissionais com foco no cuidado. Com
relação à organização da linha de cuidado integral das pessoas idosas na rede
local de atenção, o município de ITATIM oferecer atendimento adequado com
equipe multiprofissional e atenção integral à saúde do Idoso, proporcionando uma
porta de entrada nas Unidades de Saúde para uma avaliação funcional, com
intervenções e encaminhamentos necessários e acompanhamento domiciliar para
os idosos que apresentam dificuldade de locomoção.
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PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE
O Programa de Agente Comunitário de Saúde oficialmente implantado pelo
Ministério da Saúde em 1991, o então Programa (PACS) teve início no fim da
década de 80 como uma iniciativa de buscar alternativas para melhorar as
condições de saúde de suas comunidades. Era uma nova categoria de
trabalhadores, formada pela e para a própria comunidade, atuando e fazendo parte
da saúde prestada nas localidades.

O agente comunitário de saúde tem um papel muito importante no
acolhimento, pois é membro da equipe que faz parte da comunidade, o que permite
a criação de vínculos mais facilmente, propiciando o contato direto com a equipe.

O ACS trabalhar com adscrição de indivíduos e famílias em base geográfica
definida e cadastra todas as pessoas de sua área, mantendo os dados atualizados
no sistema de informação da Atenção Básica vigente, utilizando-os de forma
sistemática, com apoio da equipe, para a análise da situação de saúde,
considerando as características sociais, econômicas, culturais, demográficas e
epidemiológicas do território, e priorizando as situações a serem acompanhadas no
planejamento local.

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
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indivíduos e grupos sociais quanto aos fluxos, rotinas e ações de desenvolvimento
no âmbito da atenção primaria da saúde.

Atualmente o município de ITATIM conta com 36 Agentes Comunitários de
Saúde cadastrados no sistema de Cadastramento Nacional de Saúde (CNES) e
atuando nas 07 Unidades de Saúde do Município. A Secretaria Municipal
atualmente esta realizando de forma sistemática uma nova caracterização do
município, o trabalho esta sendo desenvolvido através de contrato de uma empresa
que desenvolve juntamente com os ACS a visita a cada micro área com

instrumental capaz de visualizar e identificar com o agente de saúde qualquer
domicilia não cadastrado. O objetivo da Secretaria de Saúde no momento

é

atualizar o mapeamento com real recorte das micro áreas e garantir cobertura de
100% dos usuários cadastrados no município com assistência através da
Estratégia de Saúde da Família (ESF).

SAÚDE BUCAL

A Política de Saúde Bucal da SMS proporciona atenção odontológica
integral à população garantindo a realização de atividade coletiva e individual de
promoção e prevenção da saúde bucal. O Município possui na sua rede de
assistência na Atenção Primária 3 (três) ESB e o Programa de Prótese Dentaria,
tem como objetivo neste PMS aumentar gradativamente o numero de Equipes de
Saúde Bucal, cegando a um total de 7 equipes, ficando definido uma equipe de
saúde bucal para cada equipe de estratégia de saúde da família.

Na Unidade Básica de Saúde (UBS) são realizados procedimentos
preventivos, curativos e exodontias (extrações dentárias), sendo a porta de entrada
obrigatória para os serviços de encaminhamento para o programa de prótese
dentaria quando necessário. As equipes da atenção primária realizam programas
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preventivos e educativos (UBS, atenção domiciliar e escolas), visando
proporcionar a adoção de corretas práticas de higiene bucal e redução da
incidência das patologias bucais.

Laboratório de Prótese Dentária – LRPD

No Brasil, o último levantamento epidemiológico nacional de saúde bucal
mensurou o edentulismo pelo uso e necessidade de prótese dentária, sendo que
13,7%, 68,8% e 92,7% da população brasileira, respectivamente, na faixa etária de
15 a 19, 35 a 44 e 65 a 74 anos, apresentavam necessidade de prótese dentária. A
dificuldade no acesso aos serviços de saúde bucal e a prática odontológica
mutiladora acarretou em um número elevado de indivíduos acometidos pelo
edentulismo. Com o intuito de reverter este quadro, foi implantado em 1º de julho
de 2019 foi habilitado o Laboratório Regional de Prótese Dentaria de ITATIM,
através da Portaria Nº 1.670/2019.

O Município mantem contrato com Laboratório de Prótese Dentaria
terceirizado para confecção das próteses. São confeccionadas de 20 a 50
próteses/mês, atendendo uma demanda de zona urbana e rural. O financiamento
do LRPD e de R$ 7.500,00 mensais, repassado de forma regular e automática, do
FNS ao FMS, no Bloco da Media e Alta Complexidade, mediante apresentação de
produção no SAI/SUS.

Nº prótese dentaria ofertada ao usuário do SUS
Tipo de Prótese

2018

2019

2020

Prótese Parcial Mandibular Removível

3

72

75

Prótese Parcial Maxilar Removível

2

43

45

Prótese Total Mandibular

4

45

49

Prótese Total Maxilar

5

51

56

14

211

225

Total
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PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA

Bolsa Família é um programa de transferência de renda destinado às
famílias em situação de pobreza e extrema pobreza, que associa à transferência do
benefício ao acesso aos direitos sociais básicos - saúde, alimentação educação e
assistência social.

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 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, a Secretaria tem centrado
esforços para promover acompanhamento mais adequado possível para os
beneficiários do programa.

Consolidado de cobertura das condicionalidades de saúde
Grupo de acompanhados

2ª Vigência

2ª Vigência

2ª Vigência

1ª Vigência

2018

2019

2020

2021

Qtd. beneficiários a serem acompanhados

5.282

5.156

5.245

4.884

Perc. cobertura de beneficiários acomp (%)

97,48%

97,36%

96,59%

74,28%

1.371

1.335

1.295

1224

94,68%

94,68%

91,51%

35,05%

Qtd. Gestantes estimadas

56

61

50

44

Qtd. Gestantes localizadas

99

106

118

131

Qtd. Criança a ser acompanhada
Perc. cobertura do acomp. de crianças (%)
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Programa saúde na escola – PSE

O Programa Saúde na Escola, política intersetorial da saúde e educação, foi
instituído em 2007, conforme decreto presidencial nº 6.286, pelo Ministério da
Saúde, voltada as crianças, adolescentes e jovens da educação pública brasileiras.

A Secretaria de Saúde de ITATIM juntamente com a Secretaria da Educação
realizaram a adesão ao PSE visando desenvolver políticas de saúde e educação
voltadas às crianças, adolescentes, jovens e adultos da educação pública, O
Programa e desenvolvido através das equipes da Atenção Primaria da Saúde nas
instituições de educação municipais (Educação Infantil e Ensino Fundamental)
atendendo 624 alunos, realizando as seguintes ações:
 Ações de combate ao Mosquito Aedes aegypti;
 Promoção das praticas Corporais, da Atividade Física e do Lazer nas escolas;
 Prevenção ao uso de álcool, tabaco, crack e outras drogas.
 Promoção da Cultura e da paz, Cidadania e Direitos Humanos;
 Identificação de educandos com possíveis sinais de agravos em eliminação;
 Verificação da situação vacinal
 Promoção de a segurança alimentar e nutricional e da alimentação saudável e
prevenção de obesidade infantil;
 Promoção da saúde auditiva e identificação de educandos com possíveis sinais
de alteração;
 Direito sexual e reprodutivo e prevenção de DST/AIDS;
 Promoção da saúde ocular e identificação de educandos com sinais de
alteração.
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Programa de Combate ao Tabagismo
As ações educativas, legislativas e econômicas desenvolvidas no Brasil vêm
gerando uma diminuição da aceitação social do tabagismo, fazendo com que um
número cada vez maior de pessoas queira parar de fumar, evidenciando a
importância de priorizar o tratamento do fumante como uma estratégia fundamental
no controle do tabagismo.

O Programa de Combate ao Tabagismo foi implantado no município de
ITATIM em 2017, e desde então vem sendo coordenado por Médico e Enfermeiros
das Unidades de Saúde. Os encontros acontecem nas Unidades de Saúde,
conforme demanda.

Os grupos iniciam, em média, com 20 pessoas, chegando ao final dos quatro
encontros com aproximadamente 50% de desistência dos participantes, As
atividades desenvolvidas nos grupos são: Consulta com Médico; Atividades
Educativas com multiprofissionais e distribuição dos medicamentos do programa
disponibilizados pelo Ministério da Saúde, através da Farmácia Básica, sendo os
mesmos fornecidos somente para os participantes do Programa, conforme
indicação médica.
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media e alta complexidade
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ATENÇÃO AMBULATORIAL ESPECIALIZADA
A média e alta complexidade é composta por ações e serviços que visam
atender aos principais problemas e agravos de saúde da população, cuja
complexidade da assistência na prática clínica demande a disponibilidade de
profissionais especializados e a utilização de recursos tecnológicos para o apoio
diagnóstico e tratamento.

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, atendendo suas necessidades
de saúde, com o objetivo que o usuário tenha sua necessidade atendida no tempo
oportuno diminuindo tempo de espera nas filas por exames e consultas.
A Assistência médica e exames especializados no Município de ITATIM é
mantida na sua maior parte com recursos próprio. O município além de contratar
especialidades para atender a demanda dos usuários do SUS no seu próprio
território, participa também da integração do Consórcio Intermunicipal de Saúde
RECONVALE. Este consocio com sede no Município de Santo Antônio de Jesus é
uma associação entre os 28 municípios da Regional de Saúde de Santo Antônio de
Jesus e a Regional de Saúde de Cruz das Almas e o Estado da Bahia.

O Consórcio Público Interfederativo de Saúde com o Estado da Bahia
constituem-se na associação do Estado e dos Municípios circunvizinhos com
objetivo de atuar conjuntamente, otimizando e racionalizando o uso de recursos
públicos na oferta de serviços de saúde à população, visando o desenvolvimento
de ações compartilhadas e regionalizadas em consonância com as políticas e
diretrizes do SUS. E assegurando também no consorcio a garantia do
deslocamento através de um micro-ônibus que realiza as viagens diariamente.
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Tratamento Fora do Domicílio – TFD
As rotinas do Tratamento Fora do Domicílio no âmbito do Sistema Único de
Saúde foram instituídas por meio da Portaria SAS/MS Nº 55, de 24 de fevereiro de
1999. Refere se despesas relativas ao deslocamento de usuários do SUS para
tratamento fora do município de residência, cobradas por meio do Sistema de
Informações Ambulatoriais – SIA/SUS, observado o teto financeiro definido para
essa finalidade.

No âmbito do sistema, as despesas custeadas pelo benefício são aquelas
relativas a transporte e ajuda de custo para alimentação e pernoite de usuário e
acompanhante, quando for o caso, desde que residente e domiciliado no município.

Quantidade de procedimentos de tfd do município - itatim
Procedimentos

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Unidade
de
remuneração
para
deslocamento
de
paciente
por
2.944 3.144 4.830 5.412 8.998 8.145 5.208
transporte terrestre (cada 50 km )
Unidade
de
remuneração
para
deslocamento de acompanhante por
2.918 2.956 4.649 5.217 8.998 8.136 5.049
transporte terrestre (cada 50 km)
Ajuda de custo para alimentação de
688
674 1.079 1.167 1.655 1.628 1.042
paciente sem pernoite
Ajuda de custo para alimentação de
661
683 1.020 1.156 1.648 1.624 1.043
acompanhante s/pernoite

A Secretaria de Saúde garante aos usuários que não fazem parte do TFD, o
encaminhamento e deslocamento para as unidades de referencia na capital e feira
de Santana com recursos próprio.
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Laboratório de Análises Clínicas

No momento a rede publica municipal não possui laboratório própria , o
município conta um posto de coleta e encaminha as amostra para um laboratório
de analise clinica terceirizado no município vizinho.

Numero de exames dos residentes de itatim 2014-2020
Exames

2014

Exames bioquímicos
Ex. hematológicos e hemostasia

2015

2016

2017

2018

2019

2020

15.047 16.494 146.567 11.605 10.870 12.832

6.065

3.755

3.886

3.336

2.814

2.553

3.555

1.575

545

714

705

503

1.202

1.537

660

Exames coprológicos

3.453

3.753

3.903

2.981

1.778

2.588

600

Exames de uroanálise

2.798

2.581

2.233

1.543

1.128

1.914

971

Exames hormonais

-

-

31

24

62

139

52

Exames microbiológicos

-

-

14

62

13

53

74

Exames imunohematológicos

-

-

-

195

170

401

234

Exames sorológicos e imunológicos

O município também coleta material para os exames realizados no LACEN
como: Carga Viral, FTA Abs, HCV, HIV, HbsAg, Citomegalovírus, Coqueluche,
Cultura de Escarro BK, Leptospirose, Quantitativo Hepatite B e C, Raiva, Rotavírus,
Rubéola, Sarampo, Teste do Pezinho, Toxoplasmose, Tuberculose e Zika.
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Centro de Atenção Psicossocial – CAPS I

O Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) e um serviço de saúde de caráter
aberto e comunitário constituído por equipe multiprofissional e que atua sobre a
ótica interdisciplinar e realiza prioritariamente atendimento às pessoas com
sofrimento ou transtorno mental, incluindo aquelas com necessidades decorrentes
do uso de álcool e outras drogas, em sua área territorial, sejam em situações de
crise ou nos processos de reabilitação psicossocial.

O CAPS I do município de ITATIM foi inaugurado no dia 24/07/2019, e
habilitado pelo Ministério da Saúde através da Portaria 3.542 de 19 de dezembro
de 2019. Apresentado como objetivo acolher usuários com transtornos mentais
severos e/ou persistentes, estimulando a integração social e familiar do usuário,
apoiando-os em suas iniciativas de busca da autonomia. Tendo como foco o
atendimento psicossocial, realizado através de oficinas terapêuticas que visam à
reinserção social pelo acesso ao trabalho, lazer, exercício dos direitos civis e
fortalecimento dos laços familiares e comunitários. A equipe e composta por
Enfermeira,

Educador

Físico,

Psicóloga,

Terapeuta

Ocupacional,

Médico

Psiquiatra, Recepcionista, Agente de Serviços Gerais.

Serviços oferecidos
Ações Desenvolvidas
1

Atendimento individual: oportuniza a fala do usuário com a equipe multiprofissional. Esta
modalidade de tratamento tem indicação para usuários que necessitem de uma escuta
instrumentalizada e individual, geralmente acontece no acolhimento.
2 Consultas com assistência psiquiátrica, psicológica e de enfermagem
3 Atendimento em grupo: esta modalidade de atendimento inclui psicoterapia em grupo,
grupos terapêuticos e oficinas terapêuticas.
4 Grupo de Psicoterapia
6 Grupo de Cuidados Pessoais
7 Oficina Terapêutica de Expressão Plástica
8 Oficina Terapêutica de Expressão Corporal
9 Oficina da Leitura
10 Grupo de Qualidade de Vida
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Serviço de Atendimento Móvel de Urgência – SAMU

O SAMU faz parte da Política Nacional de Atenção às Urgências, do
Ministério da Saúde, com ênfase na construção de redes de atenção integral e
humanizada na assistência às urgências. O Serviço de Atendimento Móvel de
Urgência (SAMU 192) tem como objetivo chegar precocemente à vítima após ter
ocorrido alguma situação de urgência ou emergência que possa levar a
sofrimento, a sequelas ou mesmo à morte. São urgências situações de natureza
clínica, cirúrgica, traumática, obstétrica, pediátrica, psiquiátrica, entre outras.

A Unidade Básica do SAMU de ITATIM foi habilitada pela Portaria nº 1.531
de 24 de julho de 2013 e, através da Portaria nº 3.317 de 13/12/2019

foi

qualificado pelo Ministério da Saúde e em 2020 o município foi contemplado com
substituição do serviço com uma nova ambulância. A base do SAMU está
localizada próximo ao Hospital. As equipes de trabalho são compostas por um
Motorista Socorrista e um Técnico de Enfermagem.

Os chamados para atendimento são feitos através do telefone 192, sendo
este número exclusivo e gratuito. Este chamado cai na central de regulação em
Santo Antônio de Jesus que entra em contato com o SAMU no Município,
informando e orientando para o atendimento. O SAMU faz parte da Política
Nacional de Atenção às Urgências, do Ministério da Saúde, com ênfase na
construção de redes de atenção integral e humanizada na assistência às
urgências, o SAMU foi qualificado pelo Ministério da Saúde.
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Assistência Hospitalar

O Hospital é um estabelecimento que realiza os procedimentos de saúde
que exigem um acompanhamento presencial de maior permanência, este é
organizado levando em consideração a complexidade do hospital e sua habilitação
junto ao Ministério da Saúde.

A gestão Municipal junto a gestão hospitalar busca constantemente
parcerias e convênios para investimentos na estrutura física, equipamentos e
materiais permanentes para qualificação e melhoria da resolutividade dos serviços
prestados a população, podendo o mesmo vir a ser uma referência para
atendimento regional uma vez que conta hoje com uma excelente construção de
uma nova estrutura física para melhor qualificação e quantificação dos serviço
prestado e ampliação de novos serviços como RX e cirurgia.

Os usuários que necessitam de atendimento hospitalar de média e alta
complexidade, não disponíveis no hospital, são encaminhados para outros
municípios de acordo com as referências da PPI hospitalar, sendo alguns na região
e outros na capital. Sendo assim, é muito importante compreender a regulação do
acesso a assistências, acesso como componente de gestão para qualificar a
demanda e a assistência prestada, otimizar a organização da oferta, auxiliar no
monitoramento e avaliação dos pactos inter gestores e promover a equidade no
acesso às ações e serviços de saúde.

Com a organização da oferta de ações e serviços de saúde e a melhora do
fluxo dos usuários iremos alcançar um acesso mais equânime, otimizando os
recursos disponíveis, garantindo o acesso da população à melhor alternativa
assistencial. Da mesma forma os sistemas logísticos para operacionalização dos
serviços prestados devem estar adequados no âmbito municipal, provendo
interlocução entre os pontos de atenção da rede e seus recursos existentes, seja
para a gestão como para os profissionais que atuam na rede.
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Regulação do Acesso à Assistência: também denominada regulação do
acesso ou regulação assistencial, tem como objetos a organização, o controle, o
gerenciamento e a priorização do acesso e dos fluxos assistenciais no âmbito do
SUS, e como sujeitos seus respectivos gestores públicos, sendo estabelecida pelo
complexo regulador e suas unidades operacionais e esta dimensão abrange a
regulação médica, exercendo autoridade sanitária para a garantia do acesso
baseada em protocolos, classificação de risco e demais critérios de priorização
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ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

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.

O objetivo da Assistência Farmacêutica (AF) no município é apoiar as ações
de saúde promovendo o acesso da população aos medicamentos padronizados e
seu racional. Seu financiamento e execução encontram-se normatizados pela
Portaria GM/MS n° 4.217/2010 de 29 de dezembro de 2010.

O Município é responsável também pela solicitação, acompanhamento,
controle e distribuição dos medicamentos dos Programas do Ministério da Saúde
assegurados por meio do protocolo e normas estabelecidas. Os Programas
Estratégicos têm como objetivo garantir o acesso aos medicamentos por
portadores de doenças que configuram problemas de saúde pública como:
tuberculose, hanseníase, malária, leishmaniose, doença de chagas, cólera,
esquistossomose, leishmaniose, meningite, entre outras doenças decorrentes. São
garantidos,

ainda,

medicamentos

para

influenza,

HIV/AIDS,

doenças

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

a solicitação de medicamentos

excepcionais (LME) onde os médicos preencherem o formulário de LME, para em
seguida ser encaminhado para a Regional de Saúde, que por sua vez encaminha
a SESAB. Quando a medicação chega é entregue aos usuários com toda a
orientação necessária.

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 do
sistema. A aquisição dos medicamentos pela Secretaria Municipal da Saúde é feita
através da Comissão Permanente de Licitação.

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. A distribuição de medicamentos nas Unidades de Saúde obedece a
critérios com vistas a garantir o uso racional de medicamentos. Para tanto, são
levados em conta os protocolos de tratamento estabelecidos pela Instituição,
somente mediante prescrição.

Os pedidos de medicamentos das Unidades Básicas de Saúde ao
almoxarifado são feitos através de sistema informatizado. Este sistema possibilita a
reposição de estoques nas unidades considerando a distribuição aos usuários.
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Educação em Saúde

A educação em saúde se constitui num recurso por meio do qual o
conhecimento cientificamente produzido no campo da saúde, intermediado pelos
profissionais de saúde, atinge a vida cotidiana das pessoas, uma vez que a
compreensão dos condicionantes do processo saúde doença oferece subsídios
para a adoção de novos hábitos e condutas de saúde.

A gestão do trabalho trata das relações de trabalho a partir de uma
concepção na qual a participação do trabalhador é fundamental para a efetividade
e eficiência do Sistema Único de Saúde, e pressupõe a garantia de requisitos
básicos para a valorização do trabalhador da saúde e do seu trabalho, tais como:
vínculos de trabalho com proteção social; espaços de discussão e negociação das
relações de trabalho em saúde; capacitação e educação que contribua com o
acompanhamento, monitoramento e avaliação das ações e estratégias de saúde e
Educação Permanente em Saúde de acordo com a oferta.
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Deliberações da 7ª Conferencia Municipal
de Saúde - realizada em 12/11/2021
ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE
A Conferencia Municipal de Saúde teve seus fundamentos através da
participação de todos os profissionais da área da saúde, Conselho Municipal de
Saúde, entidades de classe, bem como, convidados e representantes da população
de uma forma geral, onde discutiu a situação de saúde do município e elaborou
propostas para a resolução de problemas e aprimorar o serviço com ampla
participação de atores sociais de forma transparente e democrática.

Modulo 1- Promoção e vigilância em saúde
 Continuar com o desenvolvendo das ações de promoção e prevenção da
saúde durante todo o momento pandêmico da COVID-19.
 Manter fortalecido o vínculo entre a Vigilância em Saúde, Endemias e
Atenção Primária da Saúde, com foco na prevenção das endemias.
 Garantir autonomia e respaldo para os profissionais no trabalho relacionado
as fiscalizações sanitárias e epidemiológicas no município.
 Promover parcerias com as demais Secretarias Municipais para criação e
implementação de um plano municipal de melhoria e fiscalização da feira
livre do município.
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Modulo operacional ii - atenção primaria a saúde
 Criar e manter ativo um núcleo de monitoramento com foco no
desenvolvimento de estudos voltados aos processos de saúde/doença da
população, considerando seus aspectos biopsicossociais, objetivando
conhecer o perfil de saúde dos mesmos, dessa forma, possibilitando a
realização de intervenções no intuito de resolver os problemas de saúde
local e consequentemente alcançar melhores indicadores.

MÓDULO OPERACIONAL Iii - Atenção a media e alta complexidade

 Reforçar com a Regional do SAMU de modo a viabilizar o tempo resposta
das ocorrências.
 Reforçar o serviço de saúde mental já em funcionamento com ampliação do

quadro de equipe multidisciplinar. Assegurando suporte psicológico aos
profissionais de saúde e criar um programa que oferecer apoio a saúde
mental do trabalhador.
 Reforçar com a política estadual de regulação as dificuldades enfrentadas
no município com o serviço de regulação em busca de agilidade nos
encaminhamentos.
 Auditar as filas existentes de regulação de urgências e emergências a nível
estadual no âmbito hospitalar.
 Aumentar a oferta de alguns procedimentos da atenção especializada de
modo emergencial.
 Ampliar a oferta de serviços de média complexidade ofertando mais
especialidades.
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MÓDULO OPERACIONAL Iv - Assistência farmacêutica
 Rever financiamento para adequação das instalações física da central de
atendimento farmacêutico – CAF.

MÓDULO OPERACIONAL v - Educação em saúde

 Implantar politica de educação continuada para os profissionais de saúde.
 Construir plano de carreira para os profissionais de saúde.
 Planejar e acompanhar bimestralmente as ações de educação permanente,
voltadas à humanização nos atendimentos.
 Buscar financiamento para implantar Núcleo de Educação Permanente no
município.

MÓDULO OPERACIONAL vi - Controle social

 Implementar nas Unidades de Saúde caixa de sugestões com questionários
fechados para avaliações dos serviços de saúde ofertados.
 Ampliar a confecção e divulgação de boletins informativos sobre projetos e
ações desenvolvidas pela saúde do município.
 Organizar nas comunidades pontos de comunicação auditiva para
informações sobre ações da saúde das localidades.
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 Divulgar nas redes sociais de um momento saúde.
 Implementar os Conselhos locais de Saúde.
 Promover a cada 6 meses reunião ampliada com representantes dos
conselhos locais de Saúde e Conselho Municipal de Saúde visando
estimular a participação popular.
 Implantar núcleo especializado para suporte social aos trabalhadores de
saúde.
 Realizar capacitação para os conselheiros de saúde em todas as instâncias;
 Criar um ambiente de convivência à saúde do idoso;
 Realizar no Centro de Convivência do idoso oficinas e atividades voltadas
para os idosos.

MÓDULO OPERACIONAL vii - Gestão em saúde

 Buscar financiamento para assegurar assistência de fisioterapia aos
pacientes com sequelas pós COVID-19 e demais patologias.
 Criar uma estrutura multidisciplinar de reabilitação.
 Manter oferta de transporte exclusivo para cada unidade de saúde da família
e adquirir mais veículos para suporte.
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 Buscar com o MS recurso através de projeto Requalifica UBS para estruturar
as unidades de saúde do Departamento, Centro, Geovania e Traíras.
 Manter oferta

de fardamento padronização para todas as categorias

profissionais da saúde do município.
 Protestar a favor da Revogação da Emenda Constitucional 95/2016 que
congela os gastos públicos por um período de 20 anos, tendo em vista que a
mesma não leva em conta o crescimento populacional, desconsiderando as
reais necessidades de saúde.
 Plano Nacional de cargos e salários para cada carreira profissional de
saúde.
 Buscar financiamento para implantar Núcleo de Educação Permanente no
município.
 Manter financiamento para dar continuidade as ações durante a pandêmia.
 Assegurar financiamento para ampliação do escopo do elenco no tratamento
das doenças crônicas, garantindo insulinas especiais e oferta de insumo e
curativos especiais.
 Manter a oferta de transporte sanitário para execução

das ações

na

atenção primaria e vigilância em saúde;
 Buscar com a Gestão Estadual reajuste no financiamento do TFD
apresentando relatório do aumento constante do número de pacientes que
utilizam o serviço;
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 Garantir e buscar aumento de recursos, com o Ministério da Saúde, do
Bloco

de

financiamento

fixo

da

vigilância

em

saúde

sanitária

e

epidemiológica;
 Elaborar projeto e buscar com o MS financiamento para construção de
unidade de saúde própria para o funcionamento do CAPS;
 Realizar projeto através do Requalifica UBS Ministério da Saúde

para

construção de Unidade Básica de Saúde no povoado de Cabaceiras;
 Viabilizar com o Ministério da Saúde ampliação de recursos para aumentar a
oferta de serviços de média e alta complexidade;
 Buscar com o Ministério da Saúde através do Programa Requalifica UBS
ampliação da Unidade de Saúde Geovania Nogueira Nunes.
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MÓDULO OPERACIONAL I
PROMOÇÃO E VIGILÂNCIA EM SAÚDE

LINHAS DE AÇÕES
LINHA DE AÇÃO 1- REDUÇÃO DOS RISCOS E AGRAVOS À SAÚDE DA POPULAÇÃO
META- Assegurar índices (95%) de cobertura vacinal em relação às vacinas do calendário Básico do MS.
-Investigar óbito materno, infantil, fetal, mulher idade fértil e causa mal definida em tempo oportuno.
-Manter a vigilância na Mortalidade prematura (de 30 a 69 anos) pelo conjunto das 4 principais DCNT.
-Aprimorar a qualidade da classificação do óbito com Causa Básica Definida no SIM.
-Encerrar fichas DNC, registradas no SINAN, em até 60 dias a partir da data de notificação.
INDICADOR-1º Percentual de cobertura vacinal atingido; 2º Percentual dos óbitos citados investigados;
3º Nº de óbitos (de 30 a 69 anos) por DNCT; 4º Percentual de óbito com causa básica
definida; 5ºPercentual de notificação encerrada em ate 60 dias.
LINHA DE AÇÃO 2 - INFECÇÃO HUMANA PELO NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19)
META- Monitorar diariamente a situação epidemiológica do Município e estabelecer novos protocolos.
INDICADOR- Numero de monitoramento realizado.

LINHA DE AÇÃO 3 - VIGILÂNCIA DE DOENÇAS E AGRAVOS A SAÚDE
META- Garantir acesso aos Testes Rápido (HIV, Sífilis, Hep Virais) nas 7 Unidades de Saúde.
Garantir atendimento aos casos novos de tuberculose e Hanseníase.
INDICADOR- 1º Numero de UBS oferendo Teste Rápido, 2º Percentual de casos novos acompanhados.
LINHA DE AÇÃO 4 - PREVENÇÃO E E CONTROLE DE DOENÇAS E AGRAVOS A SAÚDE
META- Acompanhar e tratar os casos com diagnostico confirmado de Leishmaniose.
Realizar anualmente 6 ciclos de tratamento para eliminação de criadouros de Aedes Aegypti.
INDICADOR- 1º 100% demanda atendida, 2º Numero de ciclo realizados anual.
LINHA DE AÇÃO 5- VIGILANCIA SANITARIA-IMPLEMENTAÇÃO AÇÕES DE CONTROLE DE RISCO À SAÚDE
META- Executar as ações de Vigilância Sanitária pactuada como de responsabilidade do Municipal.
INDICADOR- Percentual de ações de responsabilidade do município realizadas.
LINHA DE AÇÃO 6 - VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM SAÚDE
META- Cumprir mensalmente o envio das amostras de água para analise quanto ao parâmetro
coliforme total, cloro residual e turbidez, obedecendo ao numero de amostra pactuado.
INDICADOR- Percentual do quantitativo da cota de amostra estabelecida pelo Estado.
LINHA DE AÇÃO 7 - FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE SAÚDE DO TRABALHADOR NA REDE DE ATENÇÃO
META- Monitorar o numero de notificações de doenças ou agravos relacionados ao trabalho e o
preenchimento do Campo OCUPAÇÃO nas investigações.
INDICADOR- Numero de notificação Saúde do Trabalhador.
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Vigilância epidemiológica- vacinação, notificação e óbito
LINHA DE AÇÃO 1- REDUÇÃO DOS RISCOS E AGRAVOS À SAÚDE DA POPULAÇÃO
DIRETRIZ- Redução dos riscos e agravos a saude da população, por meio das acões de promoção e vigilância.
OBJETIVO- Fortalecer a promoção e a vigilância em saúde através das ações e serviços da Vigilância
Epidemiológica, tais como: prevenção e controle das doenças imunopreviníveis, controle das doenças
transmissíveis, monitoramento dos agravos, qualificação da coleta, alimentação e análise dos sistemas.
FONTE DE RECURSO- FNS ( Vigilância em Saúde) e Recurso Próprio
SETOR RESPONSÁVEL- SMS; VISA; VIEP; Atenção Primaria e Media e Alta Complexidade

INDICADOR

META
2022 - 2025

Assegurar índices de (95%) de cobertura
vacinal em relação as vacinas do calendário
básico e campanhas definidas pelo MS;
Investigar os eventos adversos graves pósvacinação;

Percentual
de
cobertura vacinal
atingido.
Nº evento adverso
Investigado.

100% das vacinas
com
cobertura
vacinal alcançada.
100%
da
demanda.

Investigar óbitos maternos, infantis, fetais,
mulher em idade fértil e causas mal
definidas em tempo oportuno;
Constituir Grupo Técnico para análise das
investigações de óbitos;
Manter a vigilância na Mortalidade
prematura (de 30 a 69 anos) pelo conjunto
das 4 principais DCNT;
Aprimorar a qualidade da classificação do
óbito com CAUSA BÁSICA DEFINIDA no
sistema informação sobre mortalidade;
Inserir as Declarações de Nascidos Vivos
(DNV) e as Declarações de Óbito (DO) nos
bancos nacionais (SINASC e SIM);
Alimentar regulamente os sistemas de
informações da Vigilância Epidemiológica;
Buscar semanalmente fichas de Notificação
Compulsória nos órgãos de saúde;
Identificar problemas no processo de
trabalho que contribuem para a falta de
notificação das doenças e agravos;
Encerrar fichas das doenças compulsórias
imediatas, registradas no SINAN, em até 60
dias a partir da data de notificação;
Notificar e investigar agravos e doenças
relacionadas ao trabalho, violência
doméstica e sexual no SINAN.

%
de
óbitos 100% dos óbitos
investigados.
citados
investigados.
Nº
de
grupo 01 grupo técnico
técnico constituído. constituído.
Nº de óbitos (de 30 < 15 óbitos (de
a 69 anos) por 30 a 69 anos) por
DNCT;
DNCT;
% de óbito com 95% dos óbitos
causa
básica com causa básica
definida.
definida.
Sistemas
de 100%
dos
informações
sistemas
atualizados.
atualizados.
%
de
sistema 100% do sistema
alimentado regular. alimentado.
Nº
de casos 100% dos casos
notificados.
Investigados
% de notificação de 100% dos agravos
doenças e agravos e
doenças
notificados.
notificados.
% de notificação 100% notificação
encerrada em ate encerrada em ate
60 dias.
60 dias.
% de agravos e Notificar 80% da
doenças
demanda.
notificados.

AÇÕES

META ANUAL
2022

2023 2024

2025

95%

95%

95%

95%

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

1

1

1

1

15

14

14

14

90%

92%

94%

95%

100% 100% 100% 100%

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

100% 100% 100% 100%
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INFECÇÃO HUMANA PELO NOVO CORONAVÍRUS (COVID-1
LINHA DE AÇÃO 2- INFECÇÃO HUMANA PELO NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19)
DIRETRIZ- Manter organizada as ações de prevenção e controle para o enfrentamento do novo Coronavírus
(COVID-19) no Município.
OBJETIVO- Adotar medidas de forma rápida para evitar a disseminação do novo Coronavírus (COVID-19).
FONTE DE RECURSO- FNS ( Vigilância em Saúde) e Recurso Próprio
SETOR RESPONSÁVEL- SMS; VISA; VIEP; Atenção Primaria; SAMU e Hospital

AÇÕES
Manter ativa a Comissão Municipal de
Acompanhamento de ações de prevenção
e controle do Novo Coronavírus(COVID-19);
Notificar e investigar, em tempo oportuno,
todos os casos de coronavírus informados;
Assegurar assistência aos pacientes, com
garantia acesso e manejo clinico adequado;
Garantir aos profissionais de saúde os EPIS
necessários ao combate do COVID-19;
Intensificar ações de capacitação de
recursos humanos nos órgãos necessários;
Realizar busca ativa de casos suspeitos,
surto e óbitos, e investigar comunicantes;
Coletar e enviar aos laboratórios de
referência as amostras clínicas de suspeitos
para diagnóstico e/ou isolamento viral;
Organizar o fluxo de assistência diante de
casos suspeitos de infecção por COVID-19;
Monitorar
diariamente
a
situação
epidemiológica para orientar a tomada de
decisão e estabelecer novos protocolos;
Monitorar oferta de medicamentos,
insumos e equipamentos para toda Rede;
Manter a Vigilância em Saúde ativa no
Hospital;
Articular com serviço de referência e
SESAB ajuste dos fluxos de pacientes;
Reforçar as rotinas e procedimentos de
higienização das unidades de saúde.
Atualizar alertas para as Coordenadorias de
Saúde, UBS, SAMU e a Rede Hospitalar,
sobre mudança de cenário constantemente

INDICADOR

META
2022 - 2025

META ANUAL
2022

2023 2024

2025

Comissão
Municipal ativada

Atender 100% das 100% 100% 100% 100%
necessidades

Nº de notificações
e investigações
Nº paciente com
acesso garantido
Nº de solicitações
atendidas
Nº de profissionais
capacitados
Nº de ocorrência
atendida
Nº de ocorrência
atendida

100% notificação
investigadas
100% demanda
atendida
100% solicitações
atendidas
100% demanda
atendida
100% demanda
atendida
100% demanda
atendida

Conforme
demanda
Numero
de
monitoramento
realizado
Nº de solicitações
atendidas
Vigilância
em
Saúde ativa
Nº de pacientes
encaminhados
Conforme
necessidade
Conforme
necessidade

100% demanda 100% 100% 100% 100%
atendida
365
monitoramento
100% solicitações
atendidas
Vigilância
em
Saúde ativa
100% solicitações
atendidas
100% demanda
atendida
100% demanda
atendida

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

100% 100% 100% 100%

100% 100% 100% 100%
100% 100% 100% 100%
100% 100% 100% 100%
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Vigilância - DST, HIV/ AIDS, sífilis, hepatites, Hanseníase e Tuberculose
LINHA DE AÇÃO 3 -VIGILÂNCIA DE DOENÇAS E AGRAVOS A SAÚDE
DIRETRIZ- Estabelecer ações buscando qualidade dos serviços de Vigilância em Saúde.
OBJETIVO- Fortalecer as ações de prevenção, promoção, assistência e diagnóstico às DST, HIV/ AIDS, sífilis,
hepatites e Hanseníase e Tuberculose.
FONTE DE RECURSO- FNS ( Vigilância em Saúde) e Recurso Próprio
SETOR RESPONSÁVEL- SMS; VISA; VIEP; Atenção Primaria e Media e Alta Complexidade
AÇÕES
Garantir acesso aos Testes Rápido (HIV,
Sífilis, Hep Virais) nas Unidades de Saúde;
Garantir o atendimento dos casos de
violência sexual notificados;
Realizar atividades educativas junto aos
alunos do ensino fundamental sobre
prevenção das DST/HIV/AIDS;
Garantir exames de VDRL para as
gestantes e realizar tratamento adequado
nas gestantes com sífilis e seus parceiros;
Garantir o teste para Hepatites Virais para
as gestantes que realizam pré-natal na
rede pública, especialmente no primeiro e
terceiro trimestre de gestação;
Realizar a testagem para HIV e Sífilis no
pre parto e no parto, de acordo com as
normativas vigentes;
Realizar campanhas de prevenção no mês
de julho alusivo ao dia mundial de luta
contra hepatites virais, no mês de outubro
alusivo a sífilis e mês de dezembro alusivo
ao dia mundial de luta contra as AIDS;
Intensificar as ações de controle dos
Programas da Tuberculose e Hanseníase;
Garantir atendimento aos casos novos de
tuberculose e Hanseníase;
Garantir a realização do exame anti HIV
para os pacientes com tuberculose;
Encerrar casos de tuberculose e
hanseníase registrados no SINAN em
tempo oportuno, respeitando o prazo
determinado.

INDICADOR

META
2022 - 2025

META ANUAL
2022

2023 2024

2025

Nº UBS oferendo
Teste Rápido.
Nº
de
casos
atendidos.
% de Escolas
atendidas.

7 UBS realizando
7
7
7
7
Testes.
100% da demanda 100% 100% 100% 100%
atendida.
100% da demanda 100% 100% 100% 100%
atendida.

% de gestantes e
parceiros
atendidos.
Conforme
demanda.

100% das gestantes 100% 100% 100% 100%
e parceiros
atendidos.
100% da demanda 100% 100% 100% 100%
atendida.

Conforme
demanda.

100% da demanda 100% 100% 100% 100%
atendida.

Nº de campanhas 03
campanhas
realizadas.
realizadas
(Hepatite, Sífilis e
AIDS) anualmente.
Nº de casos novos
acompanhados.
Conforme
demanda.
Conforme
demanda.
Nº
de
casos
encerrados
no
prazo
determinado.

100% casos novos
acompanhados.
100% dos casos
acompanhados.
100% casos com
exame anti HIV.
100% dos casos
registrado
no
SINAN encerrados
no prazo.

3

3

3

3

100% 100% 100% 100%
100% 100% 100% 100%
100% 100% 100% 100%
100% 100% 100% 100%
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Vigilância – dengue, zica, chagas, esquistossomose e leishmaniose
LINHA DE AÇÃO 4 - PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS E AGRAVOS A SAÚDE
DIRETRIZ- Aprimorar a vigilância em saúde com foco nos riscos e agravos prioritários e na capacidade de resposta.
OBJETIVO- Prevenir e controlar as doenças e agravos transmissíveis por meio de ações de promoção e vigilância.
FONTE DE RECURSO- FNS ( Vigilância em Saúde) e Recurso Próprio
SETOR RESPONSÁVEL- SMS; VISA; VIEP; Atenção Primaria e Media e Alta Complexidade

AÇÕES
Realizar profilaxia nos casos de acidentes
com animais peçonhentos e antirrábicos e
acompanhar as investigadas no SINAN;
Implantar o serviço de vacinação
antirrábica de rotina e realizar campanha
antirrábica anualmente;
Manter a vigilância da leishmaniose
visceral canina e realizar controle químico
de flebotomineos se houver casos;
Realizar inquérito sorológico canino
censitário se houver casos positivos,
Acompanhar e tratar os casos com
diagnostico confirmado de Leishmaniose;
Realizar ações de controle do vetor Aedes
aegypti para manter índice de infestação
menor que 1%;
Desenvolver ações educativas quanto a
prevenção da Dengue e ZIKA
nas
comunidade e nas escolas;
Realizar anualmente 6 ciclos de tratamento
para eliminação de criadouros de Aedes
Aegypti, conforme diretrizes nacionais;
Inspecionar 80% dos imóveis sob-risco de
incidência de dengue;
Desenvolver estratégias para redução de
pendencias ocasionado devido o imóvel
fechado ou recusa do morador;
Realizar pesquisa de triatomíneos com
envio dos barbeiros capitados para exames
e controle químico nas localidades
necessárias identificadas;
Realizar coleta de material para exame de
controle da esquistossomose e Garantir o
tratamento
dos
portadores
de
Schistossoma diagnosticado.

INDICADOR

META
2022 - 2025

META ANUAL
2022

2023 2024

2025

Conforme
demanda.

100% demanda
atendida.

Nº de animais
vacinados
e 01
campanha anual.
Conforme
demanda.

100% demanda 100% 100% 100% 100%
atendida e 01
1
1
1
1
Campanha anual
100% demanda 100% 100% 100% 100%
atendida.

Conforme
demanda.
Conforme
demanda.
Conforme
demanda.

100% demanda
atendida.
100% demanda
atendida.
100% demanda
atendida.

Nº de ações de
prevenção
desenvolvidas.
Nº
de
ciclo
realizados anual.

Levar ações a 100% 100% 100% 100%
100% das escolas
e comunidades.
Realizar 6 ciclo
6
6
6
6
por ano.

%
de
imóvel
inspecionado.
% de pendencia em
cada ciclo.

80% dos imóveis 80% 80% 80% 80%
inspecionados.
Reduzir 90% das 80% 85% 87% 90%
pendencia
por
ciclo.
100% demanda
100% 100% 100% 100%
atendida.

Conforme
demanda.

Nº de coleta
realizada e Nº de
pessoas tratadas.

100% demanda
atendida.

100% 100% 100% 100%

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

100% 100% 100% 100%
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VIGILÂNCIA SANITARIA
LINHA DE AÇÃO 5 - IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE CONTROLE DE RISCOS À SAÚDE
DIRETRIZ- Fortalecer o Sistema Municipal de Vigilância Sanitária com vistas à redução dos riscos, danos e agravos
à saúde da população.
OBJETIVO- Fortalecer a promoção e a vigilância em saúde através das ações e serviços da Vigilância Sanitária, tais
como: prevenção, identificação e controle de riscos oriundos da população e consumo de bens e serviços.
FONTE DE RECURSO- FNS ( Vigilância em Saúde) e Recurso Próprio
SETOR RESPONSÁVEL- SMS; VISA; VIEP; Atenção Primaria e Media e Alta Complexidade

AÇÕES
Cadastrar os Estabelecimentos sujeitos à
ação da Vigilância Sanitária, conforme
demanda;
Inspecionar os estabelecimentos sujeitos à
ação da Vigilância Sanitária;
Dispensar alvarás sanitários para os
estabelecimentos com situação regular de
acordo com as normas vigentes da VISA;
Atender com prontidão as denúncias
recebidas;
Participar de ações conjuntas com outros
órgãos de fiscalização do Estado e ou
Município;
Realizar atividades educativas junto aos
estabelecimentos de alimentação sobre a
preparação e conservação de alimentos;
Realizar inspeções em eventos na
comunidade;
Elaborar Plano de Ação da VISA
anualmente;
Executar
todas
as
ações
de
responsabilidade do Municipal;
Realizar ações educativas de prevenção e
promoção sanitária nos estabelecimentos
com os profissionais liberais e escolas;
Disponibilizar apoio de assessoria jurídica
da prefeitura para análise e soluções de
Processos Administrativos Sanitários;
Alimentar os procedimentos de VISA no
SIA/SUS mensalmente.

INDICADOR

META
2022 - 2025

Nº de cadastro 90%
dos
realizado.
estabelecimentos
cadastrados.
% estabelecimento 100%
dos
inspecionado
estabelecimentos
Conforme
100%
das
solicitação
solicitações
de
alvará atendido.
Conforme
100% denuncias
solicitação
atendidas
Conforme
100%
da
demanda
demanda
atendida.
Conforme
100% da
demanda
demanda.
atendida.
Conforme
100% demanda
demanda.
atendida.
Plano de Ação 01 Plano de Ação
elaborado.
elaborado
Nº
de
ações 100% das ações
realizadas.
realizadas.
Conforme
100%
da
Solicitação.
demanda
atendida.
Nº de Processo 100%
das
Administrativo
solicitações
Sanitário realizado. atendidas.
Sistema
SIA/SUS 12 informações
alimentado mensal. no SIA/SUS.

2022 META
2023 ANUAL
2024 2025
2022

2023 2024

2025

80%

85%

90%

88%

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

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

100% 100% 100% 100%

100% 100% 100% 100%
1

1

1

1

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

100% 100% 100% 100%
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Vigilância ambiental
LINHA DE AÇÃO 6 - VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM SAÚDE
DIRETRIZ- Fortalecimento da Vigilância em Saúde Ambiental.
OBJETIVO- Fortalecer a promoção e a vigilância em saúde através das ações e serviços da Vigilância Ambiental,
tais como: identificação e monitoramento dos fatores de riscos não biológicos relacionados à contaminantes
ambientais e qualidade da água para consumo humano, ar, solo e desastres naturais.
FONTE DE RECURSO- FNS ( Vigilância em Saúde) e Recurso Próprio
SETOR RESPONSÁVEL- SMS; VISA; VIEP; Atenção Primaria e Media e Alta Complexidade

AÇÕES
Elaborar e atualizar anualmente Plano de
Ação de Vigilância em Saúde Ambiental
que corresponda com a necessidade do
Município;
Implantar gradativamente as ações do
Plano de Ação em Saúde Ambiental;
Elaborar informe semestral referente à
Vigilância Ambiental e apresentar ao CMS;
Manter atualizado os cadastrar das fontes
de abastecimento de água para consumo
humano;
Cumprir mensalmente o envio das
amostras de água para analise quanto ao
parâmetro coliforme total, cloro residual e
turbidez, obedecendo ao nº pactuado;
Realizar o monitoramento mensal da
qualidade da água através da alimentação
do sistema de informação SISAGUA.
Apresentar relatório a EMBASA dos
resultados
da
análise
da
água
mensalmente;
Alimentar o sistema Gerenciador de
Ambiente Laboratorial (GAL) e enviar as
amostras de água para analise quanto ao
parâmetro coliforme total, cloro residual e
turbidez,
obedecendo
ao
numero
pactuado;
Realizar ação de educação em saúde nas
comunidades
ondes
as
amostras
apresentarem resultados positivos;
Alimentar o SISSOLO semestralmente.

INDICADOR

META
2022 - 2025

META ANUAL
2022

Nº de Plano de 1 Plano de Ação
Ação elaborado.
elaborado
e
atualizado anual.
%
de
ações
realizadas.
Nº de informe
apresentado CMS.
Nº
fontes
cadastradas.

1

2023 2024

2025

1

1

1

100% das Ações 50%
realizadas.
2 informe anual.
2

60%

80%

100%

2

2

2

95% das fontes 80%
cadastradas.

93%

95%

95%

Nº de amostra 100% da cota
100% 100% 100% 100%
encaminhadas
estabelecida pelo
mensal.
Estado.
Nº
de
monitoramento
realizado.
Nº de relatório
apresentado.
Conforme
demanda.

Nº
de
realizadas.

12
12
12
12
12
monitoramentos
realizados anuais.
12
relatórios 12
12
12
12
apresentado
a
EMBASA
100% da
100% 100% 100% 100%
demanda
atendida.

Ações 12 ações anuais.

Nº de informações.

2 informações

PLANO MUNICIPAL DE SAUDE – Página | 148

12

12

12

12

2

2

2
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Vigilância a saúde do trabalhador
LINHA DE AÇÃO 7 -FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE SAÚDE DO TRABALHADOR NA REDE DE ATENÇÃO
DIRETRIZ- Implementar Programa Saúde do Trabalhador na rede de atenção e vigilância no Município de Itatim.
OBJETIVO- Desenvolver ações de promoção, proteção, recuperação e reabilitação em saúde do trabalhador.
FONTE DE RECURSO- FNS ( Vigilância em Saúde) e Recurso Próprio
SETOR RESPONSÁVEL- SMS; VISA; VIEP; Atenção Primaria e Media e Alta Complexidade

AÇÕES
Identificar problemas no processo de
trabalho que contribuem para a falta de
notificação de casos e doenças relacionadas
ao trabalho;
Realizar uma analise situacional da saúde
do trabalhador do Município e construir um
Plano de Ação anualmente;
Monitorar o numero de notificações de
doenças ou agravos relacionados ao
trabalho e o preenchimento do Campo
OCUPAÇÃO nas investigações;
Investigar óbitos,
agravos e doenças
relacionada ao trabalho no SINAN;
Realizar encontros com referências técnicas
da área de abrangência do CEREST e definir
estratégias para desenvolvimento de ações
em saúde do trabalhador;
Monitorar
os
encaminhamentos
e
notificações realizadas pela Atenção Básica
para o CEREST;
Capacitar equipes mediante ações de
atualização em Saúde do Trabalhador;
Garantir ações de Saúde do Trabalhador
nas inspeções sanitárias realizada em
estabelecimento que a VISA atua;
Notificar óbitos por acidente de trabalho e
Doença Relacionada ao Trabalho (ADRT);
Desenvolver ações de promoção e
prevenção
para
estabelecimentos
comerciais e industriais;
Elaborar relatório das ações de saúde do
trabalhador desenvolvida no Município e
apresentar ao CMS quadrimestralmente.

INDICADOR

META
2022 - 2025

META ANUAL
2023 2024

2025

Nº de notificações Elevar > 12 Nº de >12
relacionadas
ao notificação Saúde
trabalho realizadas. do Trabalhador.

>12

>12

>12

Nº de Plano de 1 Plano de Ação
1
Ação elaborado.
elaborado
e
atualizado anual.
Nº de notificações Elevar > 12 Nº de >12
relacionadas
ao notificação Saúde
trabalho realizadas. do Trabalhador.

1

1

1

>12

>12

>12

% de investigação
realizada.
Nº de encontros
promovidos.

100% dos agravos
investigados.
100% dos
encontros com
participação da
VIEP.
Conforme
100% da
demanda.
demanda
atendida.
% de profissionais 100%
capacitados.
Nº de ações Saúde Garantir ações
do
Trabalhador educativas 100%
realizado.
das inspeções.
Nº
de
óbitos 100% dos óbitos
notificados.
notificados.
Nº de ações
Garantir ações a
100% dos
realizadas.
estabelecimentos
Nº de relatórios
03 relatórios
apresentado ao
apresentado ao
CMS.
CMS.

2022

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

100% 100% 100% 100%

100% 100% 100% 100%
50%

70%

80%

100%

100% 100% 100% 100%

PLANO MUNICIPAL DE SAUDE – Página | 149

03

03

03

03

03

03

03

03

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIM
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

MÓDULO OPERACIONAL Ii
ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE
LINHAS DE AÇÕES
LINHA DE AÇÃO 8 - AMPLIAÇÃO DO ACESSO À ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚDE
META- Manter cobertura populacional estimada acompanhada por ESF com equipe mínima completa.
INDICADOR- Percentual de cobertura da população por ESF com equipe mínima completa.
LINHA DE AÇÃO 9 - PROMOÇÃO DA ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DA CRIANÇA
META- Implementar ações para reduzir a taxa de mortalidade para menos de 2 óbitos ano.
INDICADOR- Numero de óbito infantil.
LINHA DE AÇÃO 10 - PROMOÇÃO DA ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DO ADOLESCENTE
META- Promover a atenção integral à saúde do adolescente com acolhimento humanizado e formação
de vínculo, com ênfase na prevenção, diag. precoce das DST/HIV e Gravidez na Adolescência.
INDICADOR- Proporção de gravidez na adolescência.
LINHA DE AÇÃO 11 - PROMOÇÃO DA ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DA GESTANTE
META- Garantir apoio contínuo no pré-natal e parto, contribuindo para aumento de parto normal.
INDICADOR- Proporção de parto normal no Sistema Único de Saúde e na Saúde Suplementar.
LINHA DE AÇÃO 12 - PROMOÇÃO DA ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DA MULHER
META- Monitorar o quantitativo de coleta de material para o exame de Papanicolau nas mulheres na
faixa etária de 25 a 64 anos.
INDICADOR- Razão de exames citopatológico do colo do útero em mulheres de 25 a 64 anos.
LINHA DE AÇÃO 13 - PROMOÇÃO DA ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DO HOMEM
META- Realizar ações que fortaleça o vínculo do HOMEM em todas as UBS e promover ação educativa
do Programa Saúde do Homem.
INDICADOR- Nº de UBS realizando ações que fortaleça o vínculo do HOMEM com o Serviço de Saúde.
LINHA DE AÇÃO 14 - PROMOÇÃO DA ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DO IDOSO
META- Sensibilizar o publico idoso para o autocuidado e a busca por atendimento na Atenção Primaria.
INDICADOR- Percentual de idosos acompanhados na Atenção Primaria.
LINHA DE AÇÃO 15 - AMPLIAÇÃO DO ACESSO AS AÇÕES DE SAÚDE BUCAL
META- Ampliar gradativamente o numero de equipe de Saúde Bucal no município.
INDICADOR- Cobertura populacional estimada de saúde bucal na atenção básica.
LINHA DE AÇÃO 16 - ESTRATÉGIA DE AMAMENTAR E ALIMENTAR BRASIL (EAAB)
META- Realizar ações UBS que contribua com o aumento de criança amamentando de forma exclusiva
até 6 meses e aumento da prevalência de crianças amamentando até os 2 anos de idade.
INDICADOR- Numero de UBS realizando ações voltadas para o aleitamento materno.
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Atenção primaria à saúde
LINHA DE AÇÃO 8 - AMPLIAÇÃO DO ACESSO À ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚDE
DIRETRIZ- Garantia do acesso da população a serviços de qualidade, com equidade e em tempo adequado ao
atendimento das necessidades de saúde.
OBJETIVO- Utilizar mecanismos que propiciem elevar a ampliação de acesso à Atenção Primaria a Saúde.
FONTE DE RECURSO- FNS (Atenção Básica) e Recurso Próprio
SETOR RESPONSÁVEL- SMS; VIEP; Atenção Primaria e Media e Alta Complexidade

AÇÕES
Implementar ações de promoção à adoção
de hábitos alimentares saudáveis conforme
recomendações do Ministério da Saúde;
Realizar o acompanhamento dos usuários
inscritos no Programa Bolsa Família;
Dar seguimento as atividades do PSE –
Programa Saúde na Escola;
Estimular a implementação de práticas
integrativas e complementares – PIC´s na
Rede Municipal de Saúde;
Realizar atividade física em grupo na UBS
supervisionada por Educador Físico;
Manter o programa de combate ao
tabagismo, com equipe multidisciplinar e
reuniões de grupo;
Atender as famílias de forma integral, em
conjunto com a ESF, nos espaços de
desenvolvimento individual e grupal;
Ampliar o atendimento da pessoa com
necessidade de reabilitação motora, idoso,
paciente crônico ou pós-cirúrgica, com
assistência multiprofissional no domicílio;
Identificar com ESF e encaminhar crianças
com
dificuldade
de
aprendizagem,
intercorrência emocional, cognitivas e
comportamentais, para acompanhamento
com Fonoaudiólogo e Psicólogo;
Implantar ações de grupo e individual
voltada para os usuários com problema de
saúde mental nas UBS;
Manter cobertura populacional estimada
acompanhada por ESF com equipe mínima
completa.

INDICADOR

META
2022 - 2025

META ANUAL
2022

2023 2024

2025

Nº
ações
de
promoção hábito
alimentar saudável
%
de
crianças
acompanhadas
Nº
de
escolas
atendidas com PSE
Nº
de
ações
desenvolvidas

100% das UBS 100% 100% 100% 100%
realizando ações

Nº de ações
desenvolvidas
Nº de ações
desenvolvidas

100% das UBS 100% 100% 100% 100%
realizando ações
100% das UBS 100% 100% 100% 100%
realizando ações

Nº
atendimento
individual e grupo
realizado
Nº
atendimento
domiciliar realizado

100%
demanda
atendida
100%
demanda
atendida

da 100% 100% 100% 100%

Nº de crianças
atendidas

100%
demanda
atendida

da 100% 100% 100% 100%

Nº UBS realizando
ações voltada para
saúde mental
Nº ESF com equipe
mínima completa

100% das UBS 100% 100% 100% 100%
realizando ações

95% das crianças 95% 95% 95% 95%
acompanhadas
100% de escolas 100% 100% 100% 100%
atendidas
Avaliar oferta

da 100% 100% 100% 100%

100% população 100% 100% 100% 100%
acompanhada por
ESF

PLANO MUNICIPAL DE SAUDE – Página | 151

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIM
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde da criança
LINHA DE AÇÃO 9 - PROMOÇÃO DA ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DA CRIANÇA
DIRETRIZ- Promoção da atenção integral à Saúde da Criança com ênfase nas áreas e populações de maior
vulnerabilidade.
OBJETIVO- Fortalecer e ampliar as ações de prevenção, detecção precoce e tratamento oportuno de doenças,
através de uma rede organizada para garantir acesso, acolhimento e resolutividade.
FONTE DE RECURSO- FNS (Atenção Básica) e Recurso Próprio
SETOR RESPONSÁVEL- SMS; VIEP; Atenção Primaria e Media e Alta Complexidade

AÇÕES

INDICADOR

META
2022 - 2025

META ANUAL
2022

2023 2024 2025

Monitorar cobertura vacinal das crianças e
realizar busca ativa de crianças faltosas;
Garantir a realização do teste do pezinho
nos recém-nascidas na 1ª semana de vida;
Implementar ações para reduzir a taxa de
mortalidade para < 2 óbitos infantil ao ano;

Nº de crianças
vacinadas
Nº recém-nascidos
atendidos
Nº de óbitos em <
de 1 ano

95% de cobertura 95% 95% 95% 95%
vacinal
100%
recém- 100% 100% 100% 100%
nascido atendido
Menos
de
2
<
<2 <2
<2
óbitos < de 1 ano
2

Acompanhar mensal o crescimento e
desenvolvimento das crianças < 1 ano com
3 consultas medico e demais enfermagem;
Preconizar no mínimo 1 consultas medica
anuais para criança de 5 a 9 anos de idade;
Encaminhar crianças com risco nutricional
para consulta com nutricionista;
Implementar e monitorar a administração
do programa Vita A;
Capacitar os profissionais sobre Triagem
Neonatal e buscar RN na 1ª semana de
vida para realizar a coleta;
Garantir assistência odontológica e ações
de promoção para os menores de 12 anos;
Realizar investigação de óbitos infantil e
fetal em tempo hábil;
Acompanhar as condicionalidades do
Programa Bolsa Família, avaliando o
crescimento e desenvolvimento, condições
de higiene, alimentação e intercorrências;
Realizar a semana do bebe no mês de
Novembro de cada ano;
Realizar ações de incentivo aleitamento
materno
exclusivo
e
alimentação
complementa nas UBS.

Nº de crianças
com
consultas
mensal
Nº de crianças
atendidas
Nº de crianças
atendidas
Nº de crianças
atendidas
Nº de profissionais
capacitados com
Triagem Neonatal
Nº de crianças
atendidas
Nº de investigação
de óbito realizada
Nº de crianças
atendidas

100% das crianças
cadastradas
atendida mensal
100% das crianças
cadastradas
100% demanda
atendida
100% demanda
atendida
100% dos
profissionais
capacitados
100% demanda
atendida
100% dos óbitos
investigados
97% demanda
atendida

100% 100% 100% 100%

Nº de ações
semana do Bebe
Nº ações realizada
Aleitamento
Materno

100% das UBS
realizando ações
100% das UBS
realizando ações

100% 100% 100% 100%
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97%
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saúde do adolescente
LINHA DE AÇÃO 10 - PROMOÇÃO DA ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DO ADOLESCENTE
DIRETRIZ-Promoção da atenção integral à Saúde do Adolescente com ênfase nas áreas e populações de maior
vulnerabilidade.
OBJETIVO- Fortalecer e ampliar as ações de prevenção, detecção precoce e tratamento oportuno de doenças,
através de uma rede organizada para garantir acesso, acolhimento e resolutividade a Saúde do Adolescente.
FONTE DE RECURSO- FNS (Atenção Básica) e Recurso Próprio
SETOR RESPONSÁVEL- SMS; VIEP; Atenção Primaria e Media e Alta Complexidade

AÇÕES
Garantir o acesso a consultas na atenção
básica e apoio psicológico ao adolescente;
Realizar as ações do PSE e incentivar o
adolescente a procurar o serviço de saúde;
Buscar estratégias intersetorial com a
educação, para atualizar o calendário
básico de vacina dos adolescentes;
Promover a atenção integral à saúde do
adolescente com acolhimento humanizado
e formação de vínculo, com ênfase na
prevenção, diag. precoce tratamento das
DST/HIV e Gravidez na Adolescência;
Garantir assistência a saúde Bucal a todos
os adolescentes usuários do SUS;
Promover a distribuição e utilização da
Caderneta de Saúde do Adolescente e
sensibilizar para leitura da caderneta;
Implantar grupo na UBS e discutir de forma
participativa os temas: direitos sexuais e
reprodutivos, prevenção de DSTs, HIV/AIDS
e gravidez conforme protocolo do MS;
Desenvolver atividades de Educação em
Saúde estimulando à alimentação saudável
e prevenção da obesidade nas escolas;
Identificar fatores de risco atuais e
potenciais presentes no modo de vida para
o uso abusivo de drogas lícitas e ilícitas,
para doenças crônicas e para as violências;
Manter ações de grupo nas UBS discutindo
sobre direitos sexuais e reprodutivos e
prevenção da gravidez na adolescência;
Garantir a oferta de preservativo.

INDICADOR

META
2022 - 2025

META ANUAL

Nº de adolescentes
atendidos
Nº de alunados
atendidos
Nº de adolescestes
com cartão de
vacina atualizado
Nº de adolescentes
atendidos

100% demanda
atendida
100% demanda
atendida
100% do alunado
com cartão de
vacina atualizado
100% demanda
atendida

100% 100% 100% 100%

Nº de adolescentes
atendidos
Nº de caderneta
distribuída

100% demanda
atendida
100% demanda
atendida

100% 100% 100% 100%

2022

2023 2024

2025

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

100% 100% 100% 100%

100% 100% 100% 100%

Nº
de
UBS
realizando ações
de grupo com
adolescentes
Nº de atividades
realizadas

100% das UBS 100% 100% 100% 100%
realizando ações
de grupo com
adolescentes
100% das escolas 100% 100% 100% 100%
pactuadas
atendidas
Nº de adolescentes 100% demanda
100% 100% 100% 100%
acompanhados
atendida

Nº
de
UBS
realizando ações de
grupos
Atender demanda

100% das UBS 100% 100% 100% 100%
realizando ações
de grupo
100% demanda
100% 100% 100% 100%
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Saúde da gestante
LINHA DE AÇÃO 11 – ASSISTÊNCIA AS GESTANTES NO PRE NATAL , PARTO E PUERPÉRIO
DIRETRIZ- Garantir as ações de acompanhamento do Pre natal e Parto de acordo com protocolos do MS.
OBJETIVO- Utilizar de mecanismos que propiciem a captação precoce das gestantes e assegurar o
acompanhamento mensal ate o puerpério.
FONTE DE RECURSO- FNS (Atenção Básica) e Recurso Próprio
SETOR RESPONSÁVEL- SMS; VIEP; Atenção Primaria e Media e Alta Complexidade
META
2022 - 2025

META ANUAL

AÇÕES

INDICADOR

Trabalhar com ACS para captação precoce de
gestante, ainda no 1º trimestre de gestação;
Atualizar
profissionais,
sempre
que
necessário, sobre temas: qualidade do prénatal, assistência ao parto com segurança e
captação precoce de gestante;
Aumentar a proporção de nascidos vivos de
mães com 7 ou + consultas de pré-natal, 1
odontológica e 2 no puerpério;
Garantir o acolhimento e aconselhamento a
gestante e seu parceiro para realização da
testagem de HIV, Sífilis e Hepatites,
mostrando a importância do diagnóstico e
tratamento em tempo hábil;
Atualizar a cada consulta o cartão da
gestante e calendário vacinal;
Garantir realização de todos os exames de
pré-natal conforme Protocolo MS;
Realizar o atendimento a puérpera e o recémnascido na 1ª semana pós parto na UBS e
atendimento domiciliar;
Garantir apoio contínuo no pré-natal e parto,
contribuindo para aumento de parto normal;
Formar grupo de gestantes e casais nas UBS,
discutir direito sexual e reprodutivo, cuidado
com bebê, importância do parto normal,
aleitamento materno e registro civil do bebê;
Garantir acolhimento às intercorrências da
gestação assistência aos critérios de riscos da
gestante, vinculação da gestante a unidade de
referencia e transporte seguro;
Permitir presença de acompanhante, nas
consultas de pre natal e parto.

Nº de consulta no
1º trimestre
Nº de
profissionais
capacitados

90%
gestante 80% 85% 90% 90%
atendida 1º trim.
100% dos
100% 100% 100% 100%
profissionais
capacitados

Nº gestantes com
7 ou + consultas
no pre natal
Nº de gestantes e
parceiros com
testagem rápida
realizada
Nº gestante com
cartão atualizado
Nº gestante com
completos
Nº
puérpera
atendida na 1ª
semana pós-parto
%
de
parto
cesárea
Nº
de
UBS
realizando
trabalho de grupo
com gestantes
Nº gestante com
intercorrências
assistidas

90%
gestante
com 7 ou +
consultas
90% gestantes
acompanhadas
e seu parceiro
com testagem
rápida realizada
100% gestante
cartão atualizado
90% gestante
exame garantido
90% puérperas
atendida na 1ª
semana posparto
%
de
parto
cessaria >60%
100% das UBS
realizando
trabalho grupo
com gestantes
100% das
intercorrência
atendidas

N º solicitações
atendidas

100% gestantes
acompanhadas

2022

2023 2024

2025

80%

85%

90%

90%

80%

85%

90%

90%

85%

90%

90%

100%

90%

90%

90%

90%

90%

90%

90%

90%

>60% >60% >60% >60%
100%

100% 100% 100%

100%

100% 100% 100%

100%

100% 100% 100%
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saúde da mulher
LINHA DE AÇÃO 12- PROMOÇÃO DA ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DA MULHER
DIRETRIZ- Promoção da atenção integral a Saúde da Mulher com ênfase nas áreas e populações de maior
vulnerabilidade.
OBJETIVO- Fortalecer e ampliar as ações de prevenção, detecção precoce e tratamento oportuno de doenças,
através de uma rede organizada para garantir acesso, acolhimento e resolutividade.
FONTE DE RECURSO- FNS (Atenção Básica) e Recurso Próprio
SETOR RESPONSÁVEL- SMS; VIEP; Atenção Primaria e Media e Alta Complexidade

AÇÕES
Ofertar nas UBS atividade educativa com
grupo de mulheres, visando espaço de
troca de experiências sobre métodos
contraceptivos, assistência ao climatério,
saúde sexual e reprodutiva;
Capacitar profissionais no que tange a
Abordagem sindrômica visando diagnostico
da saúde da mulher com melhor precisão;
Garantir oferta de exame preventivo do
câncer de colo de útero em todas as UBS;
Monitorar o quantitativo de coleta de
material para o exame de Papanicolau nas
mulheres na faixa etária de 25 a 64 anos;
Tratar e monitorar as mulheres com
diagnóstico de lesões intraepiteliais de alto
grau do colo do útero;
Realizar rastreamento e seguimento das
mulheres com exames de citopatológico
alterados através do SISCAN;
Aumentar a oferta de exames de
mamografias de rastreamento;
Realizar rastreamento e seguimento das
mulheres com exames de mamografias
alterados através do SISCAN;
Disponibilizar teste rápido de HIV, Hepatite
B e C e Sífilis, conforme protocolo do MS.
Disponibilizar os métodos contraceptivos
de acordo com a escolha do usuário;
Realizar ações preventivas no mês
“Outubro Rosa” nas UBS;
Garantir consulta com ginecologista e
mastologista quando necessário.

INDICADOR
Nº
de
UBS
realizando
atividades
educativas
com
grupo de mulheres
Nº de profissionais
capacitados
Nº UBS realizados
exames
Nº de exames
realizado
Nº de mulheres
acompanhadas
Conforme
demanda
Nº de mulheres
atendidas
Conforme
demanda
Conforme
demanda
Conforme
demanda
Nº
de
realizadas
Conforme
demanda

ações

META
2022 - 2025
100% das UBS
realizando
atividades
educativas com
grupo mulheres
100%
da
demanda
atendida
100%
UBS
realizado exames
Razão
>
0,5
mulheres na faixa
etária de 25 a 64
100% mulheres
com diagnostico
acompanhadas
100%
das
necessidades
atendidas
Razão
>
0,4
mulher + 40anos
100%
das
necessidades
atendidas
100% demanda
atendida
100% demanda
atendida
100% UBS com
ações
100% demanda
atendida

META ANUAL
2022

2023 2024

2025

100%

100% 100% 100%

100%

100% 100% 100%

100%

100% 100% 100%

> 0,5

> 0,5

> 0,5

> 0,5

100%

100% 100% 100%

100%

100% 100% 100%

> 0,4

> 0,4

> 0,4

> 0,4

100%

100% 100% 100%

100%

100% 100% 100%

100%

100% 100% 100%

100%

100% 100% 100%

100%

100% 100% 100%
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saúde do homem
LINHA DE AÇÃO 13 - PROMOÇÃO DA ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DO HOMEM
DIRETRIZ- Implementação da Politica Nacional de Atenção Integral a Saúde do Homem
OBJETIVO- Ampliar o acesso do homem aos serviços na Atenção Básica e Especializado.
FONTE DE RECURSO- FNS (Atenção Básica) e Recurso Próprio
SETOR RESPONSÁVEL- SMS; VIEP; Atenção Primaria e Media e Alta Complexidade

AÇÕES
Sensibilizar o publico masculino para o
autocuidado e a busca por atendimento na
atenção primaria periodicamente;
Realizar/intensificar ações educativas em
relação à saúde do homem no “Novembro
Azul” nas UBS;
Realizar ações que fortaleça o vínculo do
HOMEM com as UBS e promover ação
educativa do Programa Saúde do Homem;
Divulgar para
população os serviços
oferecidos nas UBS com o cronograma das
atividades de Atenção a Saúde do Homem;
Realizar nas UBS no dia D do Homem ação
de prevenção voltada para câncer de
próstata, obesidade, qualidade de vida,
alcoolismo, tabagismo entre outros temas;
Garantir consulta com urologista e cirurgia
Prostatectómica para os usuários com
necessidade de acompanhamento;
Ampliar a oferta de PSA nas UBS para
atender a demanda > 40 anos de idade;
Ampliar cobertura vacinal dos homens
trabalhadores;
Ampliar adesão dos homens nas UBS para
o controle da Hipertensão e Diabetes;
Capacitar os profissionais para vigilância e
prevenção
das
DCNT
(doenças
cardiovasculares, doenças respiratórias
crônicas, diabetes mellitus e neoplasia ) nos
menores de 70 anos de idade;
Ampliar oferta do teste rápido ( HIV, Sífilis,
Hep.Virais,) para homens, principalmente
para os parceiros das gestantes.

META
2022 - 2025

INDICADOR
Atender
demanda

Nº
de
realizadas

2022

2023 2024

2025

a 100% demanda 100% 100% 100% 100%
atendida

Nº
de
UBS
realizando ações
Novembro Azul
Nº
de
ações
realizadas
Nº
de
realizadas

META ANUAL

Nº
de
UBS 100% 100% 100% 100%
realizando ações
Novembro Azul
100% de UBS 100% 100% 100% 100%
realizando ações

ações 100% de UBS 100% 100% 100% 100%
divulgando
as
ações oferecidas
ações 100% de UBS 100% 100% 100% 100%
realizando ações

Nº de consultas 100%
da
oferecidas
demanda
atendida
Nº de usuários 100% demanda
atendidos
atendida
Nº trabalhadores 100% demanda
vacinados
atendida
Nº hipertenso e 100% demanda
diabético atendido atendida
Nº de capacitação
100%
dos
profissionais
realizada
capacitados

Nº de teste rápido
realizado em
homem

100% 100% 100% 100%

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

100% demanda 100% 100% 100% 100%
atendida
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Idoso
LINHA DE AÇÃO 14 - PROMOÇÃO DA ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DO IDOSO
DIRETRIZ- Garantia da atenção integral à Saúde do Idoso e Portadores de Doenças Crônicas, com estímulo ao
envelhecimento ativo e fortalecimento das ações de promoção e prevenção.
OBJETIVO Manter ações de promoção, prevenção, reabilitação e cuidado, voltada para Saúde do Idoso, que
contribuam para o envelhecimento ativo e saudável.
FONTE DE RECURSO- FNS (Atenção Básica) e Recurso Próprio
SETOR RESPONSÁVEL- SMS; VIEP; Atenção Primaria e Media e Alta Complexidade

AÇÕES

META
2022 - 2025

INDICADOR

Sensibilizar o publico idoso para o
autocuidado e a busca por atendimento na
atenção primaria periodicamente;
Realizar busca ativa de idosos acima de 60
anos nas campanhas de vacinação;

Atender
demanda

Sensibilizar idosos a participar de grupos
de saúde mental e atividade física nas UBS;
Manter a dispensação de aparelhos e tiras
de glicemia capilar para usuários com
diabéticos acompanhados nas UBS;
Capacitar os profissionais para vigilância e
ações de prevenção das DCNT (doenças
cardiovasculares, doenças respiratórias
crônicas, diabetes mellitus e neoplasia ) nos
menores de 70 anos de idade;
Ampliar adesão dos idosos nas UBS para o
controle da Hipertensão e Diabetes;
Manter atividade educativa em grupos de
Diabéticos e Hipertensos;
Garantir ao idoso com deficiência ou
dificuldade de locomoção o atendimento
domiciliar das diversas linhas de cuidado da
rede de atenção;
Realizar ação educativa, informando a
importância da prevenção e diagnóstico
precoce do câncer de próstata e ofertar a
coleta para o exame PSA;
Notificar e acompanhar casos de violência
com medidas de prevenção contra a
depressão, apoio terapêutico e psicológico;
Garantir exames laboratoriais e ECG para
pacientes diabéticos e hipertensos.

Nº de grupos de
idosos organizados
Nº de usuários de
insulinas atendidos

META ANUAL
2022

2023 2024

2025

a 100% demanda 100% 100% 100% 100%
atendida

Nº de maiores 60 100% demanda 100% 100% 100% 100%
anos vacinados
atendida

Nº de capacitação
realizada

Nº hipertenso e
diabético atendido
Nº de grupos de
idosos organizados
Nº de usuários
atendidos
no
domicilio

100% UBS com 100% 100% 100% 100%
grupo organizado
100%
dos 100% 100% 100% 100%
usuários
atendidos
100%
dos 100% 100% 100% 100%
profissionais
capacitados

100% demanda 100% 100% 100% 100%
atendida
100% UBS com 100% 100% 100% 100%
grupo organizado
100% demanda 100% 100% 100% 100%
atendida

Nº de usuários 100% demanda 100% 100% 100% 100%
atendidos com o atendida
exame PSA
Conforme
demanda

100% demanda 100% 100% 100% 100%
atendida

Nº de exames 100% demanda 100% 100% 100% 100%
realizados
atendida
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saúde bucal
LINHA DE AÇÃO 15 – AMPLIAÇÃO DO ACESSO DOS USUÁRIOS AS AÇÕES DE SAÚDE BUCAL
DIRETRIZ- Atendimento das necessidades de Saúde Bucal, primando pela prevenção e promoção da saúde.
OBJETIVO- Ampliar e qualificar a assistência em Saúde Bucal gradativamente.
FONTE DE RECURSO- FNS (Atenção Básica) e Recurso Próprio
SETOR RESPONSÁVEL- SMS; Atenção Primaria.

AÇÕES
Ampliar gradativamente o numero de
equipe de Saúde Bucal no município;
Aumentar gradativamente a razão entre
tratamentos concluídos e primeiras
consultas odontológicas programáticas;
Oferecer assistência de Saúde Bucal as
gestantes cadastradas no pré-natal;
Garantir o funcionamento do LRPD
(Laboratório
de Prótese Dentária) e
monitorar o número de usuários
encaminhado para uso de prótese dentária;
Manter as ações de prevenção e
diagnóstico precoce do câncer de boca na
Atenção Primaria Saúde – APS;
Reduzir gradativamente o procedimento
de
exodontia
em
relação
aos
procedimentos preventivos e curativos;
Criar estratégias para realização de
escovação supervisionada nas escolas de
ensino fundamental e nas creches;
Realizar capacitação para os técnicos de
saúde bucal;
Garantir
material para manter o
funcionamento das equipes de saúde
bucal;
Atender as solicitações de manutenção dos
equipamentos odontológicos;
Garantir a compra de Kits de Saúde Bucal
(escovas e creme dental) para realização de
escovação supervisionada;
Realizar a avaliação de Saúde bucal e
aplicação tópica de flúor de acordo com as
normas do PSE.

META
2022 - 2025

INDICADOR

META ANUAL
2022

2023 2024
90%

2025

Nº de equipe de
Saúde Bucal
Nº de usuários com
tratamento
concluído
Nº de gestantes
com consulta ESB
Conforme
demanda

100% de ESF com
Equipe de ESB
100%
usuários
com tratamento
concluído
100% gestantes
assistida pela ESB
100%
da
demanda
atendida

80%

Nº de ações de
prevenção
desenvolvida
Nº de exodantia
realizado

100% das ESB
realizando ações
de prevenção
Diminuir
gradativamente o
nº de exondantia
Atender a 100%
demanda

100% 100% 100% 100%

100%
técnicos
capacitados
100%
das
solicitações
atendidas
as 100% solicitações
atendidas
100% solicitações
atendidas

100% 100% 100% 100%

Nº de escovações
supervisionada
realizada
Nº de técnicos
capacitados
Atender
as
solicitações
Atender
solicitações
Nº de Kits
distribuído
Nº de alunos
atendidos

100%

100%

100% 100% 100% 100%

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

100% 100% 100% 100%

100% 100% 100% 100%

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

100% demanda 100% 100% 100% 100%
atendidas
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Estratégia de Amamentar e Alimentar Brasil (EAAB)
LINHA DE AÇÃO 16 – ESTRATÉGIA DE AMAMENTAR E ALIMENTAR BRASIL (EAAB)
DIRETRIZ- Apoiar a Implantação da Estratégia de Amamentar e Alimentar Brasil (EAAB)
OBJETIVO- Qualificar as ações de promoção do aleitamento materno e da alimentação complementar saudável
para crianças menores de 2 anos.
FONTE DE RECURSO- FNS (Atenção Básica) e Recurso Próprio
SETOR RESPONSÁVEL- SMS; Atenção Primaria.

AÇÕES
Buscar com SESAB vaga para participação
de profissional na oficina de formação de
tutores para Implantar a Estratégia
Amamentar Alimentar Brasil no Município;
Viabilizar participação de profissionais do
município no Curso de Ensino à Distância
da Estratégia Amamenta e Alimenta Brasil;
Discutir a prática do aleitamento materno e
alimentação complementar saudável no
contexto do processo de trabalho das UBS;
Buscar treinamento para facilitadores
municipais
tornarem-se
tutores
responsáveis pelas as oficinais nas UBS;
Estimular relações de cooperação entre as
equipes e os diferentes níveis de atenção,
por meio do apoio matricial.
Elaborar e executar o plano de ação de
Amamentação em todas as UBS;
Monitorar a implementação da Estratégia
de Amamentar e Alimentar Brasil e
alimentar sistema de informação da
Atenção Primaria nas UBS;
Realizar
oficinas de trabalho em
aleitamento materno e alimentação
complementar saudável em todas as UBS
de forma continua;
Monitorar mensal índice de aleitamento
materno e alimentação complementar;
Realizar ações nas UBS que contribua com
o aumento de crianças amamentando de
forma exclusiva até os seis meses de idade
e aumento da prevalência de crianças
amamentando até os 2 anos de idade.

INDICADOR

META
2022 - 2025

Nº de tutores 100% das equipes
capacitados
da
ESF
com
tutores
capacitados
Nº de profissionais 100%
da
participando
do demanda
curso
atendida
Nº
de
UBS 100% das UBS
desenvolvendo as realizando
as
ações
ações
Nº de UBS com 100% de UBS com
facilitadores
facilitadores
capacitados
capacitados
Conforme
100% da
demanda
demanda
atendida
Nº Plano de Ação
1 Plano de Ação
elaborado
elaborado
Nº de UBS
100% das UBS
alimentando o
alimentando o
sistema de
sistema de
informação
informação
Nº
de oficinas 100% das UBS
realizadas nas UBS realizando
oficinas
Nº monitoramento
mensal realizado
Nº
de ações
realizadas nas UBS
voltada
para
incentivo
do
aleitamento

META ANUAL
2022

2023 2024

2025

100% 100% 100% 100%

100% 100% 100% 100%

100% 100% 100% 100%

100% 100% 100% 100%

100% 100% 100% 100%

1

1

1

1

100% 100% 100% 100%

100% 100% 100% 100%

12
12
12
12
12
monitoramentos
100% das UBS 100% 100% 100% 100%
realizando ações
voltadas para o
aleitamento
materno
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MÓDULO OPERACIONAL Iii
Atenção a media e alta complexidade

A atenção de média e alta complexidade compreende um conjunto de ações e
serviços de saúde realizados em ambiente ambulatorial, pré-hospitalar de urgência
e emergência e hospitalar , que incorporam a utilização de equipamentos médicohospitalares e profissionais especializados para a produção do cuidado.

LINHAS DE AÇÕES
LINHA DE AÇÃO 17 - ASSISTÊNCIA PRÉ-HOSPITALAR DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA E HOSPITAL
META- Manter funcionamento do Hospital e SAMU com: recurso humano, equipamento, insumo, e
demais material necessário.
INDICADOR- Percentual de necessidades e demandas atendidas.

LINHA DE AÇÃO 18 - QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DE MEDIA COMPLEXIDADE
META- Aumentar gradativamente a oferta de especialidades no próprio município.
INDICADOR- Numero de especialidades ofertadas no próprio município.

LINHA DE AÇÃO 19 - REGULAÇÃO DA OFERTA DE SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
META- Manter o fluxo de encaminhamento para especialidade nas referências, de acordo com a oferta
do consorcio publico de saúde Inter federativo RECONVALE.
INDICADOR- Percentual de demanda atendido.

LINHA DE AÇÃO 20 - FORTALECIMENTO DA ASSISTÊNCIA A SAÚDE MENTAL
META- Viabilizar financiamento com o Ministério da Saúde para construção da sede do CAPS.
INDICADOR- Numero de unidade de saúde CAPS construída.
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Serviço samu 192 e Assistência hospitalar
LINHA DE AÇÃO 17 – ASSISTENCIA PRÉ-HOSPITALAR DE URGÊNCIA /EMERGÊNCIA E HOSPITALAR
DIRETRIZ- Aprimoramento da Rede de Atenção às Urgências, com adequação e qualificação do Serviço de
Atendimento Móvel (SAMU) e atendimento hospitalar.
OBJETIVO- Ampliar os atendimentos de urgência e emergências, a partir de critérios de necessidades para melhor
atendimento da população;
FONTE DE RECURSO- FNS (Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) e Recurso Próprio
SETOR RESPONSÁVEL- SMS; SAMU e Hospital

AÇÕES
Inaugurar a nova Unidade Hospitalar e
serviço de RX, ampliando assim a oferta de
serviço com garantia de maior conforto;
Construir sede própria para qualificação do
Serviço Móvel de Urgência (SAMU 192);
Manter
funcionamento do hospital e
SAMU com: recurso humano, equipamento
insumo, e demais material necessário;
Implementar Protocolos de Classificação
de Risco e de Assistência preconizado MS;
Buscar capacitação para profissionais dos
serviços de urgência e emergência
incluindo profissionais do SAMU 192;
Elaborar campanhas educativas e sobre a
utilização correta do SAMU 192;
Garantir aquisição de novos equipamentos
e realizar manutenção dos existentes;
Atualizar as comissões necessárias para o
funcionamento do hospitalar como:
farmácia, infecção hospitalar; óbito, revisão
de prontuário;
Garantir encaminhamento dos usuários que
necessitam
de
continuidade
de
atendimento na rede municipal;
Realizar reuniões para discussão de casos e
organização de serviço com a Atenção
Básica e a Média Complexidade;
Ampliar o atendimento de atenção integral
à saúde mental no serviço hospitalar;
Manter serviço de transporte / ambulância
de acordo a necessidade do território.

INDICADOR

META
2022 - 2025

Nova
unidade
hospitalar e serviço
de RX funcionando
Serviço SAMU em
nova instalação
Conforme
necessidade

100% instalações
do
hospitalar
ativada
Nova instalação
para o SAMU
100%
das
necessidades
atendidas
Nº de protocolos 100% protocolos
implantados
implantados
Nº de profissionais 100%
das
capacitados
necessidades
atendidas
Nº de campanhas 100% demanda
realizadas
atendidas
Conforme
100% demanda
necessidade
atendidas
Nº de comissões
100% d comissões
funcionando
atualizadas

META ANUAL
2022

2023 2024

2025

100% 100% 100% 100%

1
100% 100% 100% 100%

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

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

Nº de
encaminhamentos
atendidos
Nº de reuniões
realizadas

100% demanda 100% 100% 100% 100%
atendidas

Conforme
demanda
Conforme
demanda

100% demanda 100% 100% 100% 100%
atendidas
100% demanda 100% 100% 100% 100%
atendidas

100% demanda 100% 100% 100% 100%
atendidas
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gestão da media complexidade
LINHA DE AÇÃO 18 – QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DE MEDIA COMPLEXIDADE
DIRETRIZ- Ampliação do acesso da população aos serviços de média complexidade com foco na expansão e
fortalecimento da rede de atenção à saúde.
OBJETIVO- Implementar a Atenção Ambulatorial Especializada, através da regulação, ampliação do acesso e
qualificação dos serviços.
FONTE DE RECURSO- FNS (Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) e Recurso Próprio
SETOR RESPONSÁVEL- SMS; Atenção Primaria.

AÇÕES

INDICADOR

META
2022 - 2025

META ANUAL
2022

2023 2024

2025

Garantir transporte e ou recurso para
deslocamento de usuários que necessitem
de tratamento fora do domicilio TFD;
Manter o Consórcio Intermunicipal
RECONVALE e a garantia do transporte;
Organizar o fluxo de encaminhamentos
para especialidades nas referências, de
acordo com acesso pactuado;
Garantir atendimento humanizado na rede
de Atenção as Urgências Emergências;
Manter as equipes das UBS atendendo as
pequenas urgências.

Conforme
demanda

100% demanda 100% 100% 100% 100%
atendidas

Consórcio
RECONVALE ativo
Nº de usuário
encaminhado

100% da oferta 100% 100% 100% 100%
utilizada
100% da oferta 100% 100% 100% 100%
pactuada
utilizada

Aumentar gradativamente a oferta de
especialidades no próprio município;
Implementar na POLICLINICA um modelo de
atendimento multiprofissional para o
cuidado do usuário em condição crônica
referenciado pela Atenção Primária à Saúde
após a estratificação de risco e com critérios
de encaminhamento;
Promover o acesso e melhoria da
organização da assistência de Média e Alta
Complexidade, bem como fortalecer a
articulação com demais níveis regionais, de
forma a contribuir com resolubilidade do
atendimento de forma integral;
Ampliar a oferta de exames laboratorial no
município para garantir aos usuários do SUS
resolutividade no próprio município.

Nº especialidade
oferecida
Nº de usuários
atendidos
na
POLICLINICA

10 especialidade

Conforme
demanda

100% demanda 100% 100% 100% 100%
atendidas

Nº de exames
realizados

100% demanda 100% 100% 100% 100%
do SUS atendida

Oferta de
Atend/humanizado
Nº UBS atendendo
pequena/ urgência

100% demanda 100% 100% 100% 100%
atendidas
7

8

9

10

100%
das 100% 100% 100% 100%
necessidades
atendidas
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rede e processo regulatório em saúde
LINHA DE AÇÃO 19– REGULAÇÃO DA OFERTA DE SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
DIRETRIZ Assegurar o acesso da população aos serviços de média complexidade com foco na expansão e
fortalecimento da rede de atenção à saúde.
OBJETIVO- Analisar o fluxo de encaminhamentos para especialidades nas referências, de acordo com o
quantitativo pactuado
FONTE DE RECURSO- FNS (Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) e Recurso Próprio
SETOR RESPONSÁVEL- SMS; Atenção Primaria.

AÇÕES
Identificar usuários que necessitam de
atendimento especializado com maior
brevidade e agendar encaminhamento na
rede municipal e ou outro município;
Implantar ações de referência e contra
referência no próprio município;
Alimentar e monitorar diariamente o
Sistema de Cirurgia Eletiva LISTA ÚNICA do
Estado relacionando a demanda e a oferta;
Publicar semestral boletim informativo, do
numero de atendimentos realizados no
município e os encaminhados;
Buscar com o Estado inclusão do Município
nos mutirões de atendimento;
Manter o fluxo de encaminhamento para
especialidade nas referências, de acordo
com a oferta do consorcio publico de
saúde Inter federativo RECONVALE;

INDICADOR

META
2022 - 2025

META ANUAL
2022

2023 2024

2025

Nº de solicitações 100% demanda 100% 100% 100% 100%
atendidas
atendidas

Nº referencia contra
referenciado
Nº de usuários
encaminhado LISTA
ÚNICA
Nº
de boletim
elaborado

100% demanda 100% 100% 100% 100%
atendidas
100% da oferta 100% 100% 100% 100%
utilizada

Nº de Mutirões
realizados
Nº de usuários
encaminhados

100% demanda 100% 100% 100% 100%
atendidas
100% da oferta 100% 100% 100% 100%
utilizada

2 boletins /ano

PLANO MUNICIPAL DE SAUDE – Página | 163

2

2

2

2

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIM
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

assistência a saúde mental
LINHA DE AÇÃO 20– FORTALECIMENTO DA ASSISTÊNCIA A SAÚDE MENTAL
DIRETRIZ- Ampliar o acesso a atenção psicossocial da população do município, de forma qualificada e articulada
com os demais pontos de atenção em saúde e outros pontos Inter setoriais.
OBJETIVO- expandir o atendimento de Saúde Mental com nova instalação física para funcionamento do CAPS.
FONTE DE RECURSO- FNS (Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) e Recurso Próprio
SETOR RESPONSÁVEL- SMS; Atenção Primaria.

AÇÕES
Viabilizar financiamento com o MS para
construção da sede do CAPS:
Acolher e atender as pessoas com
transtorno metais grave e persistente,
procurando preservar e fortalecer os laços
sociais do usuário no seu território;
Garantir integração entre UBS e CAPS para
ampliar a atenção integral aos usuários
com alteração na saúde mental;
Organizar nas UBS ação de implementação
da linha de cuidado de usuário cadastrados
com transtornos mentais e necessidades
decorrentes do uso álcool e outras drogas;
Atualizar cadastro de usuários com
transtorno mental nas UBS através do ACS;
Ampliar a atenção integral à saúde mental
nos atendimentos de urgência/emergência
do serviço hospitalar;
Realizar atendimento nos domicílios
garantindo continuidade do cuidado a
partir do contexto familiar pela ESF e CAPS;
Desenvolver ações de redução de danos
voltada aos usuários de álcool e outras
drogas nas UBS e CAPS:
Capacitar profissionais voltada para
organização das ações de saúde mental e
abordagem de problemas vinculados a
abuso de álcool, drogas e saúde mental;
Realizar ações de grupo (Práticas Integ.
Complementares) para trabalhar a redução
do consumo de benzodiazepínicos;
Manter/ ampliar as oficinas terapêuticas,
físicas e culturais no CAPS.

INDICADOR

META
2022 - 2025

META ANUAL
2022

2023 2024

2025

Nº de sede para o 1 sede própria
1
CAPS construída
para o CAPS
Conforme
100% demanda 100% 100% 100% 100%
demanda
atendidas

Conforme
necessidade

100% demanda 100% 100% 100% 100%
atendidas

Nº
de
UBS
desenvolvendo
ações voltada pata
saúde mental
Nº de ACS com
cadastro atualizado
Conforme
demanda

100% das UBS 100% 100% 100% 100%
atendendo
a
demanda

Nº de atendimento
domiciliar realizado

100% demanda 100% 100% 100% 100%
atendidas

Nº de ações de
redução de danos
realizada
Nº de profissionais
capacitados

100% UBS e CAPS 100% 100% 100% 100%
realizando ações
redução de danos
100% demanda 100% 100% 100% 100%
atendidas

Nº
de
realizadas

100% ACS com 100% 100% 100% 100%
cadastro ativo
100% demanda 100% 100% 100% 100%
atendidas

ações 100% demanda 100% 100% 100% 100%
atendidas

Nº de oficinas 100% demanda 100% 100% 100% 100%
realizadas
atendidas
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MÓDULO OPERACIONAL Iv
Assistência farmacêutica

A Assistência Farmacêutica (AF) garante o acesso da população aos
medicamentos essenciais para a Atenção Básica, assim como o uso racional dos
mesmos, através dos programas oferecidos pelo MS, os quais são financiados de
forma tripartite (União, Estado e Município), conforme disposto pela
Portaria nº 1.555, de 30/04/13.

LINHAS DE AÇÕES
LINHA DE AÇÃO 21 - GARANTIA DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA NO ÂMBITO DO SUS.
META- Promover acesso da população aos medicamentos comtemplados nas politicas publicas e ao
cuidado farmacêutico.
INDICADOR- Proporção de usuários atendidos.

LINHA DE AÇÃO 22 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ATENDENDO AS NECESSIDADES DOS MUNÍCIPES
META- Promover ações educativas de orientação à população nas UBS quanto ao o uso Racional e
Consciente de Medicamentos e Correto Descarte dos resíduos e medicamentos vencidos.
INDICADOR- Percentual de UBS realizando ações educativas sobre utilizações de medicamentos.
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Gestão da assistência farmacêutica
LINHA DE AÇÃO 21 – GARANTIA DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA NO ÂMBITO DO SUS.
DIRETRIZ- Qualificação do serviço de assistência farmacêutica no âmbito municipal, otimizando todo o processo
de disponibilização de medicamentos e insumos.
OBJETIVO- Fortalecer a assistência farmacêutica, garantindo o uso de medicamento, o acesso ao tratamento,
materiais permanente, material de consumo, internet entre outras.
FONTE DE RECURSO- FNS (Assistência Farmacêutica) e Recurso Próprio
SETOR RESPONSÁVEL- SMS; Atenção Primaria; VISA; CAPS; Assistência Farmacêutica e Hospital

AÇÕES
Promover o acesso da população aos
medicamentos comtemplados nas politicas
publicas e ao cuidado farmacêutico;
Monitorar as unidades dispensadoras de
medicamentos para a alimentação dos
sistemas de HORUS;
Adequar almoxarifado para coordenar a
política de Assistência Farmacêutica de
acordo com as diretrizes Nacional;
Qualificar os profissionais no âmbito da
assistência farmacêutica e dispensação de
medicamento;
Realizar a gestão de estoque nas Unidades
Dispensadoras de Medicamentos das UBS e
no CAF e construir relatório mensal;
Adequar área física e equipamento para os
dispensários/farmácias das UBS visando
atendimento qualificado à população;
Avaliar mensal consumo de medicamentos
das UBS, observando a demanda atendida e
não atendida como um dos parâmetros para
estimativas de necessidades;
Analisar periódicos os estoques e monitorar
através dos relatórios gerenciais e manter
abaixo de 5% o percentual de medicamento
com prazo de validade expirado;
Garantir conservação dos medicamentos em
condições seguras, preservando qualidade
no CAF e nas Unidades de Saúde;
Dispensar medicamentos de uso contínuo e
insumos nas UBS em tempo hábil e sempre
que solicitado conforme estoque do CAF.

INDICADOR

META
2022 - 2025

Nº de usuários 100%
atendidos
necessidades
atendidas
Nº de Unidades 100% das UBS
alimentando
o alimentando
o
sistema HORUS
sistema HORUS
Conforme
100%
necessidade
necessidades
atendidas
Nº de profissionais 100%
capacitados
necessidades
atendidas
Nº de relatório das 100%
da
UBS e CAF
demanda
atendida
Conforme
100%
necessidade
necessidades
atendidas
Nº de avaliação 100% das UBS
das UBS realizadas avaliadas
mensalmente
Percentual
de
medicamento com
prazo de validade
expirado
Conforme
demanda
necessária
Conforme
solicitação

META ANUAL
2022 2023 2024 2025
100% 100% 100% 100%

100% 100% 100% 100%

100% 100% 100% 100%

100% 100% 100% 100%

100% 100% 100% 100%

100% 100% 100% 100%

100% 100% 100% 100%

Manter < 5% total 100% 100% 100% 100%
medicamento
com prazo de
validade expirado
100%
100% 100% 100% 100%
necessidades
atendidas
100%
das 100% 100% 100% 100%
solicitações
atendidas
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assistência farmacêutica
LINHA DE AÇÃO 22 – ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ATENDENDO AS NECESSIDADE DOS MUNÍCIPES
DIRETRIZ- Fortalecer a assistência farmacêutica, garantindo o uso racional de medicamentos e o acesso ao
tratamento nos diferentes níveis de atenção à saúde.
OBJETIVO- Ampliar o acesso da população a medicamentos, promover o uso racional e qualificar a assistência
farmacêutica no âmbito do SUS.
FONTE DE RECURSO- FNS (Assistência Farmacêutica) e Recurso Próprio
SETOR RESPONSÁVEL- SMS; Atenção Primaria; CAPS; VISA; Assistência Farmacêutica e Hospital

AÇÕES
Descentralizar a entrega de medicamentos
de uso contínuo e insumos nas UBS em
tempo hábil e sempre que solicitado;
Qualificar os profissionais no âmbito da
assistência farmacêutica e dispensação de
medicamento;
Promover ações educativas de orientação
à população nas UBS quanto ao o uso
RACIONAL
E
CONSCIENTE
DE
MEDICAMENTOS e o CORRETO DESCARTE
dos resíduo e medicamentos vencidos;
Elaborar Procedimento Operacional Padrão
(POP’s), que promover a capacitação
contínua dos envolvidos no gerenciamento
dos Resíduos de Medicamentos;
Capacitar os ACS para orientar a
comunidade para serem multiplicadores
sobre o USO RACIONAL DE MEDICAMENTO;
Realizar capacitação para as Equipes de
Saúde,
profissionais
da
assistência
farmacêutica e equipe do hospital voltada
para o tema Uso Racional de Medicamento;
Utilizar os meios de comunicação para
divulgar a necessidade do Uso Racional de
Medicação;
Sensibilizar a população quanto ao
DESCARTE CORRETO de seringa, agulha,
material perfuro-cortante, ou outras
substâncias químicas que não constituam
medicamentos nas Unidades de Saúde;
Buscar aumento de financiamento para a
Assistência Farmacêutica.

INDICADOR
Conforme
solicitações

META
2022 - 2025

META ANUAL
2022

2023 2024

2025

Atender 100% das 100% 100% 100% 100%
solicitações

Nº de profissionais 100%
dos 100% 100% 100% 100%
capacitados
profissionais
capacitados
Nº UBS realizando 100% das UBS 100% 100% 100% 100%
ações educativas realizando ações
sobre utilizações de educativas sobre
medicamentos
utilizações
de
medicamentos
Nº
de
(POP’s POP’s elaborado
(Procedimento
Operacional
Padrão) elaborado
Nº
de
ACS 100% dos ACS 100% 100% 100% 100%
capacitados
capacitados
Nº de profissionais
capacitados sobre
Uso Racional de
Medicamento
Nº de divulgação
realizada

100%
dos 100% 100% 100% 100%
profissionais
capacitados

Nº de Unidades de
Saúde realizando
trabalho
de
conscientização do
Descarte Correto
Atendimento
da
demanda

100%
das 100% 100% 100% 100%
Unidades
de
Saúde realizando
o trabalho de
concientização
100% demanda
atendida

Divulgar
um
trabalho anual
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MÓDULO OPERACIONAL v
Educação em saúde

A gestão do trabalho trata das relações de trabalho a partir de uma concepção na
qual a participação do trabalhador é fundamental para a efetividade e eficiência do
Sistema Único de Saúde, e pressupõe a garantia de requisitos básicos para a
valorização do trabalhador da saúde e do seu trabalho, visando assim garantir
qualidade e excelência na assistência em saúde aos cidadãos.

LINHAS DE AÇÕES
LINHA DE AÇÃO 23 - QUALIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO SUS
META- Manter todos os profissionais atualizados para o desempenho das suas funções com segurança.
INDICADOR- Percentual de profissionais capacitados.
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Educação Permanente em Saúde
LINHA DE AÇÃO 23 – QUALIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO SUS
DIRETRIZ- Fortalecimento da gestão do trabalho e educação permanente em saúde atendendo a todos
profissionais da área de saúde com capacitação de forma continuada.
OBJETIVO- Manter os profissionais atualizados para o desempenho das suas funções com segurança
FONTE DE RECURSO- FNS (Atenção Básica) e Recurso Próprio
SETOR RESPONSÁVEL- SMS; Atenção Primaria; VISA; VIEP; CAPS; SAMU e Hospital

AÇÕES
Elaborar Plano de Educação Permanente
atendendo a todos profissionais de saúde
com capacitação de forma continuada;
Incentivar participação dos servidores da
SMS
em
cursos/
capacitações
e
treinamentos, nas suas áreas de atuação;
Realizar evento de promoção da saúde para
os usuários dos serviços;
Manter todos os profissionais atualizados
para o desempenho das suas funções com
segurança;
Buscar parceria com Secretaria do Estado,
Faculdades e Profissionais da rede para
atuarem nas capacitações;
Ampliar gradativamente o percentual de
ações de educação permanente a cada ano,
trabalhando com as equipes os diferentes
temas/desempenhos, com vistas a
melhoria da resolutividade e qualidade do
cuidado em saúde;
Realizar no mínimo uma capacitação por
ano para as equipes de saúde, educação e
assistência social nos temas relacionados à
promoção da alimentação saudável e
prevenção da obesidade infantil de acordo
com o Plano da UNICEF;
Realizar capacitação anual com as equipes
de saúde com os temas: assistência ao prénatal, parto e pós-parto de acordo com o
Protocolo do Ministério da Saúde;
Incluir no
processo de educação
permanente os membros do Conselho
municipal de Saúde.

INDICADOR

META
2022 - 2025

META ANUAL
2022

2023 2024

2025

Nº de Plano de 1 Plano de Educ.
1
elaborado
permanente
elaborado
Nº de servidores Conforme
participando
de demanda
capacitações
Nº de eventos 100%
UBS 100% 100% 100% 100%
realizados
realizando evento
Nº de capacitações 100%
100% 100% 100% 100%
realizadas
profissionais
capacitados
Nº de capacitações 100% profissional 100% 100% 100% 100%
realizadas
capacitado
Nº de capacitações 100% profissional 100% 100% 100% 100%
realizadas
capacitado

Nº de capacitações 100%
realizadas
demanda
atendida

da 100% 100% 100% 100%

Nº de capacitações 100%
realizadas
demanda
atendida

da 100% 100% 100% 100%

Nº de conselheiros 100%
capacitados
demanda
atendida

da 100% 100% 100% 100%
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MÓDULO OPERACIONAL vi
Controle social

O Conselho Municipal de Saúde desempenhar o seu papel representando as
entidades da sociedade civil organizada para propor diretrizes e formulação de
estratégias e para estruturação de políticas publica de saúde que atenda ao
modelo de atenção à saúde e que responda as necessidades de saúde da
população.

LINHAS DE AÇÕES
LINHA DE AÇÃO 24 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO PARTICIPATIVA
META- Prover o Conselho Municipal de Saúde e Conselhos Locais de Saúde com condições técnicas
administrativas e materiais necessários ao funcionamento.
INDICADOR- Percentual de demandas e solicitações atendidas.

LINHA DE AÇÃO 25 - SERVIÇO DE OUVIDORIA LOCAL
META- Manter um serviço de Ouvidoria Local com sistema de comunicação entre o usuário e o Poder
Publica.
INDICADOR- Proporções de notificações analisadas.
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Fortalecimento da gestão participativa
LINHA DE AÇÃO 24 – REVITALIZAÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE
DIRETRIZ- Ampliar e qualificar a participação da sociedade na construção da política de saúde.
OBJETIVO- Implementar a gestão participativa, através do fortalecimento do vínculo com o cidadão e de
movimentos sociais, bem como capacitar os conselheiros de saúde.
FONTE DE RECURSO- Recurso Próprio
SETOR RESPONSÁVEL- SMS e CMS

AÇÕES
Prover o Conselho Municipal de Saúde e
Conselho Local de saúde com condições
materiais, técnicas e administrativas
necessárias ao funcionamento;
Apoiar a realização das Plenárias e
participação nas Conferências de Saúde;
Garantir participação de conselheiros em
eventos social (Municipal, Estadual e
Federal) e outras entidades que contribuam
para formação e exercício das funções.
Apresentar ao CMS os projetos,
pactuações, convênios e parcerias da pasta;
Investir na formação dos conselheiros de
saúde com implementação no cronograma
de educação permanente;
Criar espaços de articulação entre
conselheiros locais e municipais de saúde;
Manter a estrutura de funcionamento do
Conselho Municipal de Saúde (CMS);
Investir na formação dos conselheiros
(Local e Municipal) com a inclusão no
cronograma de educação permanente;
Realizar reuniões ordinárias do Conselho
Municipal de Saúde mensal
e
extraordinárias sempre que necessário;
Atualizar o Sistema de Acompanhamento
dos Conselhos de Saúde – SIACS;
Publicar as resoluções do CMS no Diário
Oficial do Município;
Realizar pesquisa de satisfação dos usuários
do SUS através das caixas de sugestão
alocadas em todas as Unidades de Saúde.

INDICADOR

META
2022 - 2025

META ANUAL
2022

2023 2024

2025

Conforme
necessidade

Atender 100% das 100% 100% 100% 100%
demandas

Conforme
necessidade
Conforme
demanda

Atender 100% das 100% 100% 100% 100%
demandas
Atender 100% das 100% 100% 100% 100%
demandas

Conforme
necessidade
Nº de conselheiros
capacitados

Atender 100% das 100% 100%
demandas
100%
dos 100% 100%
conselheiros
capacitados
Nº de encontros Atender a
realizados
demanda
Atender
as
necessidades
Nº de conselheiros 100%
dos 100% 100%
capacitados
conselheiros
capacitados
Nº de reuniões 12
reuniões 12
12
realizadas
anuais e demais
necessidades
SIASC
atualizado 2
atualização
2
2
semestral
anual
Nº de resolução 100%
das 100% 100%
publicada
resoluções
Nº de Unidades de 100%
das 100% 100%
saúde com caixa de Unidades
com
sugestão alocada
caixa de sugestão
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OUVIDORIA LOCAL
LINHA DE AÇÃO 25 – SERVIÇO DE OUVIDORIA LOCAL
DIRETRIZ- Manter o serviço de Ouvidoria local com um sistema de comunicação entre o cidadão e o poder publico
OBJETIVO- Conhecer e analisar o grau de satisfação do serviço de saúde através da comunicação entre o cidadão e
o poder público.
FONTE DE RECURSO- Recursos Próprio
SETOR RESPONSÁVEL- SMS e CMS

AÇÕES
Ampliar o serviço de Ouvidoria Local com
a Secretaria Municipal de Saúde com base
na
legislação
vigente,
mediante
instrumento normativo de um sistema de
comunicação entre o usuário e o Poder
Publico;
Realizar monitoramento e analise das
denúncias oriundas dos usuários, da SMS e
de órgãos externos, e responder a
demandadas no prazo estabelecido;
Disponibilizar canais de comunicação que
permitam aos usuários expressarem suas
necessidades e expectativas;
Realizar pesquisa de satisfação dos usuários
e divulgar os dados analisados;
Utilizar meios de comunicação para
informar e conscientizar a população sobre
a necessidade da participação popular no
processo de crescimento do SUS;
Acolher, analisar e responder as
manifestações e demandadas da Ouvidoria
dentro do prazo estabelecido;
Elaborar relatórios da Ouvidoria da
Secretaria Municipal de Saúde - SMS com
disponibilização
de
informações
quantitativas e qualitativas para gestão;
Utilizar de veículos de comunicação
Ouvidoria da Saúde para divulgação das
ações da Secretaria Municipal da Saúde
Implementação de tecnologias que
possibilitem a construção de uma agenda
positiva da Secretaria Municipal da Saúde;

INDICADOR

META
2022 - 2025

Nº de unidades de
saúde com serviço
de ouvidoria ativo

100%
unidades
saúde
serviço
ouvidoria

das
de
com
de

Nº denuncia
recebida analisada

Responder 100%
das denuncias
recebidas

META ANUAL
2022

2023 2024

2025

100% 100% 100% 100%

100% 100% 100% 100%

Conforme
necessidade
Nº de pesquisa
realizada
Conforme
necessidade

Realizar 1
pesquisa por ano

Nº demanda da
ouvidoria
analisadas
Nº de relatório
elaborado

Responder 100%
das demandas
recebidas
2 relatório por
ano

100% 100% 100% 100%

Conforme
necessidade

Atender 100% das
necessidades

100% 100% 100% 100%
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MÓDULO OPERACIONAL vii
Gestão em saúde

Fortalecimento e aprimoramento da capacidade de gestão púbica no âmbito da
saúde municipal, de forma a potencializar o conjunto de recursos disponíveis na
prestação de serviços, otimizando e ampliando o quadro de pessoal, estrutura
física e tecnológica para a qualificação da atenção, atuando de forma integrada e
participativa com órgãos afins e organismos de controle social, de forma solidária
com o Estado e a União. Buscando sempre resoluções viáveis e que estejam em
consonância à realidade orçamentária e financeira, objetivando que os
resultadosdestas ações seja eficientes efetivos e oportunos.

LINHAS DE AÇÕES
LINHA DE AÇÃO 26 - GESTÃO NA QUALIDADE DA ASSISTÊNCIA
META- Garantir pleno atendimento das Equipes da ESF, CAPS, SAMU e HOSPITAL com equipe mínima
completa, equipamentos e transportes.
INDICADOR- Proporção de atendimento das necessidades conforme solicitações enviadas.
LINHA DE AÇÃO 27 - GESTÃO DA AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS USUÁRIOS DO SUS
META- Inaugurar a nova Unidade Hospitalar e manter as unidades existentes ofertando serviço com
garantia de conforto aos munícipes.
INDICADOR- Proporções de solicitações atendidas.
LINHA DE AÇÃO 28 - GESTÃO DE RECURSOS E PLANEJAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE
META- Aplicar o percentual da receita própria do Município em ações e serviços de saúde, conforme
determina a Lei - LC Nº141/2012.
INDICADOR- Percentual da receita própria aplicada em saúde acima de 15%.

LINHA DE AÇÃO 29 - SISTEMAS DE INFORMAÇÃO E INFORMÁTICA
META- Alimentar todos os sistema de informação de registro e monitoramento e os instrumentos de
planejamento em saúde.
INDICADOR- Proporção de sistema de informação e instrumentos de gestão realizados conforme
solicitação do Ministério da Saúde.
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Gestão na qualidade da assistência
LINHA DE AÇÃO 26 – GESTÃO NA QUALIDADE DA ASSISTÊNCIA
DIRETRIZ- Execução e qualificação do Planejamento em Saúde, com foco na geração de ganhos de produtividade e
eficiência para o SUS.
OBJETIVO- Fortalecer a gestão dos serviços de saúde, aprimorando a política de Atenção Primaria e Atenção
Especializada.
FONTE DE RECURSO- FNS e Recurso Próprio
SETOR RESPONSÁVEL- SMS; VISA; VIEP; SAMU; CAPS; Atenção Primaria e Media e Alta Complexidade

AÇÕES
Atualizar o Mapeamento das microáreas
garantindo acesso da ESF a toda população;
Garantir pleno atendimento das Equipes
da ESF, CAPS e SAMU com equipe mínima
completa, equipamentos e transporte;
Garantir aos ACS equipamentos necessários
para atuarem nas visitas domiciliares;
Manter o funcionamento do sistema e-SUS
e utilização do Prontuário Eletrônico na AP;
Manter o percentual de cobertura de
acompanhamento das condicionalidades de
Saúde do Programa Bolsa Família (PBF);
Estabelecer Fluxo de Referência e contra
referência, em todos os níveis de atenção a
saúde, buscando troca de informações;
Lutar por reajuste de financiamento para
manter no programa de tratamento fora
do domicilio -TFD as pessoas portadoras de
doenças renais crônicas e neoplasias;
Priorizar as ações do Programa Saúde na
Escola (PSE) e aprimorar as ações
relacionadas à Saúde Visual e Saúde Bucal;
Implementar o Programa de controle do
Tabagismo;
Capacitar e sensibilizar as equipes sobre a
importância da escuta qualificada no
processo de trabalho das ESF e CAPS;
Garantir acesso ao usuário do SUS no
programa de Prótese Dentaria.
Manter o bom funcionamento dos Polos de
Academia da saúde visando a efetivação da
participação da população.

INDICADOR

META
2022 - 2025

META ANUAL
2022

2023 2024

2025

Mapeamento
atualizado
Conforme
necessidade

100% população 100% 100% 100% 100%
Com acesso a ESF
Atender 100% das 100% 100% 100% 100%
necessidades

Conforme
necessidade
Nº de UBS com
utilizando o e-SUS
% de cobertura das
condicionalidades
do PBF
Nº de contatos
efetivados

Atender 100% das 100% 100% 100% 100%
necessidades
100% UBS com e- 100% 100% 100% 100%
SUS funcionando
95% das crianças 91% 93% 95% 95%
acompanhadas

100% unidades
100% 100% 100% 100%
trocando
informações
Nº de pessoas Atender 100% das 100% 100% 100% 100%
utilizando o TFD
necessidades

Nº de ações do PSE 100% das escolas
desenvolvidas
pactuadas no PSE
atendidas
Nº de UBS com o 100% UBS com
programa
ação do programa
Nº de capacitação 100% das equipes
realizada
capacitadas
anualmente
Nº de usuários Atender 100% das
atendidos
necessidades
Nº de Polo de Atender 100% da
Academia
demanda
dos
funcionado
usuários do SUS
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gestão da ampliação do acesso aos usuários do sus
gestão
recursos
e planejamento
da ACESSO
secretaria
de saúde
LINHA
DE de
AÇÃO
27 – GESTÃO
DA AMPLIAÇÃO DO
AOS USUÁRIOS
DO SUS
DIRETRIZ- Fortalecimento e qualificação da gestão do financiamento em saúde e dos recursos próprios.
OBJETIVO- Garantir o acesso da população a serviços de qualidade, com equidade e em tempo adequado ao
atendimento das necessidades de saúde no modelo que garanta a prevenção, promoção e recuperação da saúde
FONTE DE RECURSO- FNS e Recursos Próprios
SETOR RESPONSÁVEL- SMS; VISA; VIEP; SAMU; CAPS; Atenção Primaria e Media e Alta Complexidade
AÇÕES

INDICADOR

META
2022 - 2025

META ANUAL
2022

2023 2024

2025

Elaborar projeto no REQUALIFICA UBS do
MS para ampliação do espaço físico da UBS
geovania e construção de uma UBS no
povoado de Cabaceiras;
Aplicar o percentual da receita própria do
Município em ações e serviços de saúde,
conforme determina a Lei;
Gerenciar os recursos financeiros e
orçamentários do SUS Municipal;
Gerenciar os recursos físicos, materiais e
insumos para a manutenção da rede;
Cadastrar projetos para captação de
recursos disponibilizados pelo MS e de
Emendas Parlamentares;
Monitorar os indicadores de avaliação da
saúde através do sistema SISAB e SIA/SUS;
Aprimorar os processos de gestão dos
sistemas de informação em saúde e da
informatização no SUS Municipal;
Assegurar o funcionamento do serviço de
Ouvidoria local garantindo a comunicação
entre o cidadão e o poder publico;
Fortalecer o processo de planejamento da
Secretaria Municipal de Saúde com vista à
qualificação dos instrumentos de gestão e
Conferencias de saúde;

Nº de projeto 100% demanda
elaborado
e atendida
atendido

local 100%
das 100%
notificações
avaliadas
Nº de instrumentos 100%
das 100%
de
gestão
e necessidades
Conferencia
de realizadas
saúde realizadas

100% 100% 100%

Apresentar para discussão e aprovação no
CMS os instrumentos de gestão, projetos e
outros documentos pertinentes ao
andamento dos trabalhos da SMS;
Assegurar e monitorar o funcionamento do
Consorcio intermunicipal RECONVALE,
garantindo a oferta para aos usuários SUS.

Conforme
demanda

100% 100% 100%

-

1

>15%

>15%

%
da
receita
própria
aplicada
acima de 15%
Atendendo
a
necessidade
Conforme
demanda
Conforme oferta

% da receita
própria aplicada
acima de 15%
% dos recursos do
FMS gerenciado
100% demanda
atendida
100% demanda
atendida

Nº de relatórios
avaliados
Conforme
necessidade

Avaliar sistema 12
mensalmente
100% dos serviços 100%
imformatizados

1

-

>15% >15%

100%

100% 100% 100%

100%

100% 100% 100%

100%

100% 100% 100%

Ouvidoria
funcionando

100%
das 100%
demandas
discutidas
e
aprovadas CMS
Nº de consulta e Avaliar demando 12
procedimento
e
oferta
ofertado
mensalmente
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gestão de recursos e planejamento da secretaria de saúde
deRECURSOS
informação
e informática
LINHA DE AÇÃO 28sistemas
– GESTÃO DE
E PLANEJAMENTO
DA SECRETARIA DE SAÚDE
DIRETRIZ- Aperfeiçoar a gestão dos recursos financeiros e materiais na SMS
OBJETIVO- Administrar a gestão dos recursos financeiros do Fundo Municipal de Saúde, elevando o padrão de
qualidade e eficiência no atendimento em saúde aos usuários do SUS.
FONTE DE RECURSO- FNS e Recursos Próprio
SETOR RESPONSÁVEL- SMS; CMS; VISA; VIEP; SAMU; CAPS; Atenção Primaria e Media e Alta Complexidade

AÇÕES
Inaugurar a nova Unidade Hospitalar
aumentando a oferta de serviço com
garantia de conforto aos munícipes;
Estruturar as UBS para prestar atendimento
as pequenas urgências;
Manter e adquirir gradualmente veículos
para transportar os profissionais nas
realizações das ações de saúde;
Elaborar projeto de construção, reforma e
ampliação de UBS e buscar aprovação do
com o MS no programa REQUALIFICA- UBS;
Adequar espaço físico para serviço de
Reabilitação Motora adequado evitando
deslocamento para outros municípios;
adequação das instalações física da central
de atendimento farmacêutico – CAF;
Substituir
ambulância
sempre
que
necessário, visando maior segurança na
locomoção de usuários acamados;
Buscar com o MS construção de UBS para
acolhimento da ESF do Departamento;
Credenciar mais equipes de Saúde Bucal
ampliando o acesso aos usuários do SUS;
Construir 2 novos Postos de Saúde visando
facilitar o acesso a comunidade assentada
em localidades distantes da UBS;
Garantir sempre que necessário,melhoria
nas instalações físicas das unidades de
saúde, visando mais conforto aos usuários;
Buscar com MS recurso para construção de
sede própria para o CAPS;
Buscar com MS recurso para construção de
sede própria para o SAMU.

INDICADOR

META
2022 - 2025

META ANUAL
2022

2023 2024

2025

Nova
Unidade
Hospitalar
funcionado
Nº UBS atendendo
pequenas urgência
Conforme
demanda

100%
das 80% 100% 100% 100%
instalações
funcionando
8 UBS atendendo
8
8
8
8
pequena urgência
100%
da 100% 100% 100% 100%
demanda
atendida
Conforme
100%
da 100% 100% 100% 100%
demanda
demanda
atendida
Nº de espaço físico 1 espaço físico
1
1
1
1
adequado
adequado para
atender demanda
CAF
em
nova 1 Novo espaço
1
1
1
1
instalação física
físico para o CAF
Nº de ambulância Conforme
substituída
necessidade
Nº
de
UBS
construída
Nº
de
ESB
credenciada
Nº de Postos de
saúde construído

1 UBS para ESF do
Departamento
4 novas ESB

Conforme
necessidade

Atender 100% das 100% 100% 100% 100%
necessidades

1
1

2 novos Postos de
saúde construído

CAPS sede própria

Construção Sede
própria o CAPS
SAMU com sede Construção Sede
própria
própria o SAMU
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sistemas de informação e informática
DIRETRIZ-Assegurar, de acordo com a realidade do Município os padrões de interoperabilidade e de informação
em saúde no âmbito do SUS.
OBJETIVO- Alimentar de forma qualificada os dados - mensal e sistemática dos Bancos de Dados Nacionais dos
Sistemas.
FONTE DE RECURSO- FNS e Recursos Próprio
SETOR RESPONSÁVEL- SMS; VISA; VIEP; SAMU; CAPS; Atenção Primaria e Media e Alta Complexidade

AÇÕES
Alimentar o Sistema de Informações do
Orçamento Público em Saúde – SIOPS;
Elaborar os instrumentos de Gestão: Plano
de Saúde, PAS, RDQA ,RAG, entre outros.
Cadastro Nacional de Estabelecimentos de
Saúde –CNES;
Sistema de Informação Ambulatorial
(SIA/SUS);
Sistema de Informação
Hospitalar
(SIH/SUS);
Serviço de Atendimento Médico de
Urgência (SAMU);
Sistema de Vigilância Alimentar e
Nutricional (SISVAN);
Sistema de Informação em Saúde para a
Atenção Básica (SISAB);
DigiSUS sistema de informação para o
registro
e
monitoramento
dos
instrumentos de planejamento em saúde
Sistema de Informação de Agravos de
Notificação (SINAN);
Sistema de Informação de Mortalidade
(SIM);
Sistema de Informação de Nascidos Vivos (
SINASC);

INDICADOR

META
2022 - 2025

SIOPS alimentado
nos 6 bimestres
Nº de instrumentos Realizar anual
de gestão realizado
Nº de informação
Alimentado nos 12
mensal
meses
Nº de informação
Alimentado nos 12
mensal
meses
Nº de informação
Alimentado nos 12
mensal
meses
Nº de informação
Alimentado nos 12
mensal
meses
Conforme oferta
100% demanda
atendida
Nº de relatórios
Avaliar sistema
avaliados
mensalmente
Nº de instrumentos 100% dos
de gestão realizado instrumentos
gestão informados
Nº de informação
100% notificações
mensal
avaliadas
Nº de informação
Alimentado nos 12
mensal
meses
Nº de informação
Alimentado nos 12
mensal
meses

META ANUAL

Nº de informação

2022

2023 2024

2025

6

6

6

6

7

7

7

7

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

100%
12

100% 100% 100%
12

12

12

100%

100% 100% 100%

100%

100% 100% 100%
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PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA - Plano Plurianual

O Plano Plurianual - também conhecido pela sigla PPA – é o
instrumento de planejamento governamental elaborado a cada quatro anos.
Seu propósito é estabelecer diretrizes, metas e objetivos da gestão pública
através de propostas apresentadas pela população e pelos poderes
legislativo e executivo visando o desenvolvimento da cidade.

O PPA é elaborado no primeiro ano de mandato, o prefeito formula um
plano orçamentário para 4 anos, de forma que as políticas públicas tenham
continuidade durante o período. Nele, além das

propostas de melhorias e

necessidades básicas da população, estão descritos os valores que serão
investidos em cada área e projeto ao longo dos 48 meses.

Após sua formulação, o PPA deve ser enviado à Câmara Municipal
para que os vereadores possam analisar e aprovar. O documento deverá ser
votado ate o mês de dezembro do mesmo ano, para que possa vigorar a
partir de 1 de janeiro do ano seguinte. Depois que o plano for aprovado, ele
volta para o poder executivo para sanção do prefeito em exercício e por fim, é
publicado no Diário Oficial.
O período do PPA é o mesmo de um mandato, ele fica em vigor
durante quatro anos, mas entra em uma nova proposta a partir do segundo
ano da gestão do candidato eleito. Portanto, o primeiro ano do prefeito será o
último ano do planejamento anterior e somente no ano seguinte entrará em
vigor a formulação da nova proposta. Além disso, vale ressaltar que o plano
pode e deve ser revisto anualmente.
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Plano plurianual 2022 / 2025
Açoes por unidade executora

0203008 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
META FISICA

VALOR
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Plano plurianual 2022 / 2025
Açoes por unidade executora

0203009 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
META FISICA

VALOR
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Plano plurianual 2022 / 2025

DESCRIÇÃO DA UNIDADE

10- Saúde
512- Saneamento Básico Urbano

DESCRIÇÃO DO PROGRAMA
Saúde Acolhedora, Inclusiva e Para Todos

META FISICA

VALOR

VALOR
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Plano plurianual 2022 / 2025

DESCRIÇÃO DA UNIDADE

10- Saúde
512- Saneamento Básico Urbano

DESCRIÇÃO DO PROGRAMA
Saúde Acolhedora, Inclusiva e Para Todos

META FISICA

VALOR

VALOR
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Plano plurianual 2022 / 2025

DESCRIÇÃO DA UNIDADE
10- Saúde
541- Preservação e Conservação Ambiental

DESCRIÇÃO DO PROGRAMA
Saúde Acolhedora, Inclusiva e Para Todos

META FISICA

VALOR

VALOR
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Plano plurianual 2022 / 2025

DESCRIÇÃO DA UNIDADE
10- Saúde
122- Administração Geral

DESCRIÇÃO DO PROGRAMA
Modernização Administrativa Eficaz, Transparente e Socialmente Justa

META FISICA

VALOR

VALOR
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Plano plurianual 2022 / 2025

DESCRIÇÃO DA UNIDADE

10- Saúde
122- Administração Geral

Garantir a realização de atendimento aos principais problemas e
agravos da saúde da população que demandam a disponibilidade de
profissionais especializados e a utilização de recursos tecnológicos para o
apoio diagnostico e o tratamento

DESCRIÇÃO DO PROGRAMA
Saúde Acolhedora, Inclusiva e Para Todos

META FISICA

VALOR

VALOR
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Plano plurianual 2022 / 2025

DESCRIÇÃO DA UNIDADE

10- Saúde
128- Formação De Recursos Humanos

Assegurar um plano de educação permanente que atenda a
todos os profissionais da área de saúde com capacitação de forma
continuada com ciclo de atualização em serviços

DESCRIÇÃO DO PROGRAMA
Saúde Acolhedora, Inclusiva e Para Todos

META FISICA

VALOR

VALOR
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DESCRIÇÃO DA UNIDADE

10- Saúde
122- Administração Geral

Melhorar a estrutura, a manutenção e desempenho funcional e operacional do
Conselho

DESCRIÇÃO DO PROGRAMA
Saúde Acolhedora, Inclusiva e Para Todos

META FISICA

VALOR

VALOR
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DESCRIÇÃO DA UNIDADE

10- Saúde
122- Administração Geral

Qualificar os serviços de assistência a saúde do município, ofertando novos
procedimentos, equipamentos as unidades e criando novos atendimentos

DESCRIÇÃO DO PROGRAMA
Saúde Acolhedora, Inclusiva e Para Todos

META FISICA

VALOR

VALOR

PLANO MUNICIPAL DE SAUDE – Página | 188

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIM
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Plano plurianual 2022 / 2025

DESCRIÇÃO DA UNIDADE

10- Saúde
301- Atenção Básica

DESCRIÇÃO DO PROGRAMA
Saúde Acolhedora, Inclusiva e Para Todos

META FISICA

VALOR

VALOR
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DESCRIÇÃO DA UNIDADE
10- Saúde
302- Assistência Hospitalar e Ambulatorial

DESCRIÇÃO DO PROGRAMA
Saúde Acolhedora, Inclusiva e Para Todos

META FISICA

VALOR

VALOR
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DESCRIÇÃO DA UNIDADE
10- Saúde
301- Atenção Básica

DESCRIÇÃO DO PROGRAMA
Saúde Acolhedora, Inclusiva e Para Todos

META FISICA

VALOR

VALOR
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DESCRIÇÃO DA UNIDADE

10- Saúde
302- Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Construir unidade de atendiemnto em saude para melhor atender a população

DESCRIÇÃO DO PROGRAMA
Saúde Acolhedora, Inclusiva e Para Todos

META FISICA

VALOR

VALOR
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DESCRIÇÃO DA UNIDADE

10- Saúde
301- Atenção Básica

DESCRIÇÃO DO PROGRAMA
Saúde Acolhedora, Inclusiva e Para Todos

META FISICA

VALOR

VALOR
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DESCRIÇÃO DA UNIDADE
10- Saúde
302- Assistência Hospitalar e Ambulatorial

.

Substituir ambulância em serviços sempre que necessário, visando maior
segurança na locomoção de usuários acamados que necessitem de
deslocamento para realização de procedimentos.

DESCRIÇÃO DO PROGRAMA
Saúde Acolhedora, Inclusiva e Para Todos

META FISICA

VALOR
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DESCRIÇÃO DA UNIDADE
10- Saúde
302- Assistência Hospitalar e Ambulatorial

DESCRIÇÃO DO PROGRAMA
Saúde Acolhedora, Inclusiva e Para Todos

META FISICA

VALOR

VALOR
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DESCRIÇÃO DA UNIDADE
10- Saúde
302- Assistência Hospitalar e Ambulatorial

DESCRIÇÃO DO PROGRAMA
Saúde Acolhedora, Inclusiva e Para Todos

META FISICA

VALOR

VALOR
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DESCRIÇÃO DA UNIDADE
CONSTRUÇAO DA SEDE DO SAMU
10- Saúde
302- Assistência Hospitalar e Ambulatorial

DESCRIÇÃO DO PROGRAMA
Saúde Acolhedora, Inclusiva e Para Todos

META FISICA

VALOR

VALOR
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DESCRIÇÃO DA UNIDADE
MANUTENÇÃO DOS POLOS DA ACADEMIA Da SAUDE
10- Saúde
301- Atenção Básica

DESCRIÇÃO DO PROGRAMA
Saúde Acolhedora, Inclusiva e Para Todos

META FISICA

VALOR

VALOR
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DESCRIÇÃO DA UNIDADE
manutenção das açoes do bloco da vigilancia em saude
10- Saúde
305- Vigilância Epidemiológica

DESCRIÇÃO DO PROGRAMA
Saúde Acolhedora, Inclusiva e Para Todos

META FISICA

VALOR

VALOR
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DESCRIÇÃO DA UNIDADE
manutenção das unidades de saude
10- Saúde
301- Atenção Básica

Garantir sempre que necessária melhoria nas instalações física das unidades
de saúde, visando oferecer mais conforto aos usuários

DESCRIÇÃO DO PROGRAMA
Saúde Acolhedora, Inclusiva e Para Todos

META FISICA

VALOR

VALOR
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DESCRIÇÃO DA UNIDADE
manutenção das açoes do bloco de atenção primaria
10- Saúde
301- Atenção Básica

Manter o funcionamento da Atenção Primaria em saúde garantindo o acesso
da população aos serviços de qualidade e eficiência no atendimento

DESCRIÇÃO DO PROGRAMA
Saúde Acolhedora, Inclusiva e Para Todos

META FISICA

VALOR

VALOR
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DESCRIÇÃO DA UNIDADE
manutenção da unidade hospitalar
10- Saúde
302- Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Manter o funcionamento da unidade para a mesma oferecer a melhor
qualidade dos serviços

DESCRIÇÃO DO PROGRAMA
Saúde Acolhedora, Inclusiva e Para Todos

META FISICA

VALOR

VALOR
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DESCRIÇÃO DA UNIDADE
manutenção das açoes da vigilancia sanitaria
10- Saúde
304- Vigilância Sanitária

Fortalecer o sistema municipal da vigilância sanitária conforme legislação
vigente e com vista no desenvolvimento das ações individuais e que coletivas
que contribua para a promoção de saúde da população

DESCRIÇÃO DO PROGRAMA
Saúde Acolhedora, Inclusiva e Para Todos

META FISICA

VALOR

VALOR
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DESCRIÇÃO DA UNIDADE
manutenção dos serviços da media complexidade ofertado
na policlinica
10- Saúde
302- Assistência Hospitalar e Ambulatorial

DESCRIÇÃO DO PROGRAMA
Saúde Acolhedora, Inclusiva e Para Todos

META FISICA

VALOR

VALOR
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DESCRIÇÃO DA UNIDADE
fortalecimento do programa saude na escola
10- Saúde
302- Atenção Básica

Priorizar as ações de promoção a saúde do PSE na Escola e aprimorar o
desempenho das ações e o vinculo Saúde/Escola

DESCRIÇÃO DO PROGRAMA
Saúde Acolhedora, Inclusiva e Para Todos

META FISICA

VALOR

VALOR
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DESCRIÇÃO DA UNIDADE
manutenção das atividades da policlínica regional de
saúde – consorcio reconvale
10- Saúde
302- Assistência Hospitalar e Ambulatorial

DESCRIÇÃO DO PROGRAMA
Saúde Acolhedora, Inclusiva e Para Todos

META FISICA

VALOR

VALOR
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DESCRIÇÃO DA UNIDADE

10- Saúde
305- Assistência Hospitalar e Ambulatorial

DESCRIÇÃO DO PROGRAMA
Saúde Acolhedora, Inclusiva e Para Todos

META FISICA

VALOR

VALOR
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DESCRIÇÃO DA UNIDADE

10- Saúde
302- Atenção Básica

DESCRIÇÃO DO PROGRAMA
Saúde Acolhedora, Inclusiva e Para Todos

META FISICA

VALOR

VALOR
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DESCRIÇÃO DA UNIDADE

10- Saúde
301- Atenção Basica

DESCRIÇÃO DO PROGRAMA
Saúde Acolhedora, Inclusiva e Para Todos

META FISICA

VALOR

VALOR
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monitoramento e avaliação

O Plano Municipal de Saúde é ferramenta de gestão, que dá condições
referenciais para os instrumentos de planejamento, incluindo aqueles de
monitoramento e avaliação e estabelece prerrogativas de dinamizador do processo
de gestão. 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, é um instrumento de base para
acompanhamento e execução do SUS, tendo seu processo de planejamento,
monitoramento e avaliação sistêmicos e permanentes.

O

monitoramento

representa

o

acompanhamento

continuado

dos

compromissos explicitados no plano (Metas e Ações), para verificar se estão sendo
executados conforme previsto. A avaliação é entendida como um processo que
implica julgar, emitir julgamento considerando se a execução é perfeita, e partir de
então anotar as necessidades de ajuste, redimensionamento e desenho do objeto

analisado. Portanto, o monitoramento produz subsídios a avaliação, sendo
interligados e complementares.

A avaliação do Plano, no final da sua vigência, assim como no
monitoramento (anual), deverá guardar estreita relação com as diretrizes, objetivos
e metas definidas quando da sua elaboração. O monitoramento do SUS é o
acompanhamento dos compromissos (objetivos, metas, ações e indicadores),
explicitados nos Instrumentos Básicos do Planejamento do SUS (PMS; PAS; RAG)
e nos pactos firmados entre os entes federativos.

A base fundamental para o monitoramento e avaliação são os indicadores,
que são instrumentos utilizados para medir a eficácia, eficiência e o impacto das
politicas e programas, servem para embasar a analise critica dos resultados
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obtidos e auxiliar no processo de tomada de decisão, contribuem para a melhoria
continua dos processos organizacionais e analise comparativa do desempenho. Os
meios dessa verificação sobre os resultados dos indicadores são os Relatórios
Quadrimestrais de prestação de contas e o Relatório Anual de Gestão, o que deve
ser um processo de rotina institucional.

Desta forma o monitoramento mostra-se como importante estratégia no
processo de avaliação, com registros sistemáticos (anuais), com relação ao
alcance das metas propostas, podendo indicar mudanças de rumo, com inclusão
de novas ações, nas Programações Anuais de Saúde. O monitoramento da
implementação do PMS 2022-2025 devera ser realizado pelas Coordenadorias,
tendo como desencadeadora do processo a equipe de Gestão da Secretaria.

Reforça-se que o Relatório de Gestão como principal ferramenta de
acompanhamento da gestão na saúde, do âmbito do planejamento, tem a
finalidade de apresentar os resultados alcançados com a execução da
Programação Anual de Saúde, orientar a elaboração da nova programação, bem

como eventuais redirecionamentos que se fizerem necessários no Plano de
Saúde, assim, revisá-lo anualmente.

Sendo assim, o monitoramento é um requisito imprescindível para que o exercício
da avaliação possa ser um instrumento que subsidia a gestão com informações
simples e em quantidade adequada para a tomada de decisão e com periodicidade
que permita reação no desempenho do Plano dentro de um ciclo de execução.

A avaliação do Plano tem importância estratégica para o aperfeiçoamento da
gestão, da resolubilidade das ações e serviços prestados à população e para a
implementação e consolidação do Sistema de Planejamento do SUS. A avaliação
deverá ser realizada a partir dos indicadores estabelecidos no PMS, assinalando os
avanços obtidos e as dificuldades, constituindo assim elemento fundamental para
instrumentalizar as decisões do gestor nas intervenções necessárias.
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Considerações Finais

O Plano Municipal de Saúde de ITATIM 2022-2025, instrumento central de
planejamento para definição e implementação de todas as iniciativas no âmbito da
saúde da gestão do SUS para um período de quatro anos, explicita os
compromissos do governo para o setor saúde e reflete, a partir da análise
situacional, as necessidades de saúde da população e as peculiaridades próprias
de cada esfera.

O processo de construção tem como base diversas referencias legais e
normativas, como a Lei nº 8080/90, Lei complementar nº 141/2012 e a portaria nº
2.135 de setembro de 2013, que estabelece diretrizes para o planejamento do
SUS, define como instrumento do planejamento em saúde o Plano Municipal de
Saúde (PMS), Programação Anual de Saúde (PAS) e o Relatório Anual de Gestão
(RAG) e orienta os pré supostos para o planejamento.

A elaboração do Plano se deu com espaços participativos em especial do
Conselho Municipal de Saúde (CMS) e da Conferencia Municipal de Saúde, com
um planejamento burocrático e normativo, que permite a discussão e construção de
consensos sobre problemas de saúde e a melhor forma de enfrenta-los. Após todo
o processo de construção será submetido à apreciação e aprovação do Conselho
de Saúde e disponibilizado em meio eletrônico no Sistema DigiSUS.

As ações de monitoramento serão desenvolvidas a partir de informações
sistematicamente coletadas na Programação Anual de Saúde – PAS e analisadas
no Relatório Anual de Gestão – RAG, os quais permitirão fazer o acompanhamento
do cumprimento das ações planejadas com seu respectivo percentual de alcance.
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É fundamental, ainda, que o Plano Municipal de Saúde seja um documento
conciso, com objetivos factíveis e passíveis de monitoramento. A gestão deve
comprometer-se com a viabilização de ações previstas de acordo com os recursos
disponíveis. Por meio de demandas objetivas, parametrizadas e com sustentação
orçamentária, deve-se viabilizar a inserção no plano das necessidades da
população e da SMS para os serviços de saúde no município.

A prática do processo de monitoramento e avaliação deste instrumento de
gestão em saúde vai além de uma simples verificação de resultados, trata-se de
um método crítico-reflexivo priorizando a identificação dos pontos de fragilidade
que farão jus à adoção de medidas ou intervenção para superação dos entraves
que impedem o alcance do resultado previsto. E que a construção dos objetivos e
metas propostas no PMS seja um indutor para os resultados a serem alcançados
impactando na qualidade de vida da população, proporcionando o aperfeiçoamento
da Gestão do Sistema Municipal de Saúde.

-------------------------------------------------------Nadil Santos Argolo
Técnica Resp. Elaboração da PMS

---------------------------------------------Maiane Silva dos Anjos
Secretária Municipal de Saúde

____________________________
Daiane Silva dos Anjos
Prefeita do Município ITATIM
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