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INTRODUÇÃO  

 

O Plano Municipal de Saúde é o instrumento norteado das ações e serviços de saúde para o cumprimento dos preceitos do SUS na esfera 

municipal, proposta através das determinantes sociais e a estrutura da rede de serviços do município.  

O referido documento vigora para um período de quatro anos e está estruturado em três grandes eixos: análise situacional, determinantes e 

condicionantes e gestão em saúde, que subsidiarão os programas, as diretrizes, objetivos, metas e ações, que deverão direcionar a agenda municipal 

de saúde dos anos seguintes.  

Além da análise da realidade sanitária, utilizamos as ferramentas de planejamento estratégico, norteados pelas diretrizes que constituem as 

bases orientadoras para o estabelecimento da gestão e da atenção participativa, visando à atenção integral e humanizada, que a Secretaria Municipal 

de Saúde vem objetivando para guiar a condução dos trabalhos.  

O conhecimento técnico e a possibilidade de aplicá-lo a realidade, conjugado ao trabalho em equipe e integrado, permitiu dar consistência e 

significado na descrição dos principais problemas de saúde. Desta forma, foi possível sinalizar as necessidades e apontar os enfrentamentos, com a 

propositiva de integrar mais de uma área técnica e o conhecimento de cada setor, articulando um conjunto de políticas públicas, no sentido de qualificar 

a assistência prestada a população.  

A gestão visa à utilização dos recursos disponíveis e a disposição política em manter os patamares atuais de aporte de recursos do tesouro 

municipal, acima dos definidos por lei, o que, por si só, demonstra a prioridade dada a esta área. Entretanto, há necessidade de recursos em todos os 

níveis, para ampliar e qualificar a assistência em nossa cidade.  

Esse documento foi construído pela equipe técnica representativa dos diversos setores da Secretária Municipal de Saúde e Conselho Municipal 

de Saúde, com a consideração de documentos anteriores, como os Relatórios Anuais de Gestão, as diretrizes prioritárias relativas à Saúde, contida na 

Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), e a Diretriz Nacional do Programa de Melhoria na Qualidade da Assistência na Atenção Primaria a Saúde (PMAQ), 

para construção dos instrumentos de planejamento em saúde 2022-2025.  



Como regulatória deste processo, considera-se a Lei Complementar 141/2012, que entre outros pontos, destaca estes instrumentos como 

fundamental para o planejamento, transparência, visibilidade e monitoramento das ações, traduzindo como elementos de análise na própria prestação 

de contas na área da saúde.  

Apresentamos assim, o referido PLANO MUNICIPAL DE SAÚDE 2012-2025, que norteará as ações de Saúde neste período, explicitando as 

intenções e os resultados (objetivos, iniciativas, metas e ações) a serem alcançados no período de quatro anos. Em síntese, compondo um instrumento 

de consulta obrigatória, dos que fazem Gestão, Controle Social e da própria sociedade civil e organizada, na construção da Política de Saúde no 

município, considerando a relevância do fortalecimento dos objetivos do SUS, defendidos também na estruturação dos documentos legais 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CARACTERIZAÇÃO DO MUNICIPIO 

 

 Alagoinha é um município brasileiro do estado de Pernambuco, localizado a uma latitude 08°27’59” sul e a uma longitude 36°46’33” oeste, 

distando 225,5 km da capital do estado. Sua população estimada em 2009 era de 14.913 habitantes. O nome Alagoinha é proveniente da grande 

quantidade de pequenas lagoas existentes nas terras do município. E formada pelos distritos: Perpétuo Socorro e povoados do Alverne, Lage Grande, 

Campo Grande, Campo de Magé, Salambaia, Jenipapinho, Laje do Carrapicho, Pindoba, entre outros. 

 

POPULAÇÃO 

População estimada (2021) 14.798 pessoas 

População no último censo (2010) 13.759 pessoas 

Densidade demográfica (2010) 63,16 hab/km² 
 

EDUCAÇÃO 

Taxa de escolarização de 6 a 14 anos de idade (2010) 96,3% 

IDEB – Anos iniciais do ensino fundamental (Rede pública) - 2019 4,5 

IDEB – Anos finais do ensino fundamental (Rede pública) - 2019 4,0 

Matriculas do ensino fundamental (2020) 1.992 matriculas  

Matriculas no ensino médio (2020) 426 matriculas  

Docentes no ensino fundamental (2020) 112 docentes 

Docentes no ensino médio (2020) 23 docentes 

Número de estabelecimentos de ensino fundamental (2020) 14 escolas 

Número de estabelecimentos de ensino médio (2020) 1 escolas 

 

 



SAÚDE 

A taxa de mortalidade infantil média na cidade é de 26.32 para 1.000 nascidos vivos. As internações devido a diarreias são de 1.5 para cada 

1.000 habitantes. Comparado com todos os municípios do estado, fica nas posições 12 de 185 e 31 de 185, respectivamente. Quando comparado a 

cidades do Brasil todo, essas posições são de 612 de 5570 e 1887 de 5570, respectivamente. 

 

GESTÃO MUNICIPAL DE SAÚDE 

Atualmente a rede de assistência em saúde do município conta com 7 Unidades de Saúde da Família – USF e Saúde Bucal que garante 100% a 

cobertura da população, Centro de Especialidades Multiprofissional, Hospital municipal, Centro de Imagens (raio x e USG), serviço de telecardiologia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

PLANO MUNICIPAL DE SAÚDE  

2022-2025 

ALAGOINHA 

DIRETRIZES, OBJETIVOS, METAS E AÇÕES PLURIANUAIS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Relação de Diretrizes, Objetivos, Metas e Indicadores do Plano de Saúde 2022-2025 
DIRETRIZ Nº 1 - Promover o acesso da população aos serviços de saúde, com equidade, integralidade, humanização, 
organizando a rede de atenção à saúde, priorizando as necessidades de saúde da população e tornando a atenção primária 
ordenadora do cuidado. 

OBJETIVO Nº 1.1 - Estruturação e organização dos estabelecimentos de saúde e equipes, para atendimento as demandas dos 
usuários 

Nº Descrição da Meta Indicador para 
monitoramento 
e avaliação da 
meta 

Indicador (Linha-Base) Meta Plano 
(2022-2025) 

Unidade 
de Medida 

Meta Prevista 

2022 2023 2024 2025 

Valor Ano Unidade 
de Medida 

1.1.1 Realizar o cadastramento de 100% dos 
domicílios, pelas Equipes de Saúde da 
Família para área adscrita. 

Percentual de 
cadastramento de 
domicilios pelas 
equipes de Saúde 
da Família. 

- - Percentual 100 Percentual 80 90 100 100 



1.1.2 Realizar o cadastramento de 100% dos 
usuários, pelas Equipes de Saúde da Família 
para área adscrita 

Percentual de 
cadastramento de 
usuários pelas 
equipes de Saúde 
da Família. 

- - Percentual 100 Percentual 80 90 100 100 

1.1.3 Realizar estratificação de risco de 80% dos 
pacientes portadores de DCNT 

Percentual de 
portadores de 
DCNT 
estratificados 
pelas equipes de 
Saúde da Família 

- - Percentual 80 Percentual 65 70 75 80 

1.1.4 Realizar de revisão de 100% do território, 
das equipes de Saúde da Família. 

Percentual de 
territórios 
revisados pelas 
equipes de saúde 
da família. 

- - Percentual 100 Percentual 100 100 100 100 

1.1.5 Realização e atualização de mapa do 
território de 100% das equipes de Saúde da 
Família 

Percentual de 
mapas 
construídos e 
atualizados dos 
territórios, pelas 
equipes de saúde 
da família 

- - Percentual 100 Percentual 100 100 100 100 



1.1.6 Realizar a manutenção de 100% dos 
profissionais para composição das equipes 
de Saúde da Família. 

Realizar a 
manutenção de 
profissionais para 
composição das 
equipes de Saúde 
da Família 

- - Percentual 100 Percentual 100 100 100 100 

1.1.7 Realização de manutenções predial 
preventiva em 100% unidades de saúde 

Realização de 
manutenção 
predial preventiva 
em unidades. 

- - Percentual 100 Percentual 100 100 100 100 

1.1.8 Realizar manutenção em 100% de 
conectividade de internet nas unidades 
básicas de saúde. 

Realização de 
conectividade nas 
unidades de 
saúde. 

- - Percentual 100 Percentual 100 100 100 100 



1.1.9 Garantir transporte sanitário para 
atendimento a 100% das unidades de 
básicas de saúde do município 

Garantir 
transporte 
sanitário para 
equipes de Saúde 
da Família. 

- - Percentual 100 Percentual 100 100 100 100 

1.1.10 Garantir infra estrutura de equipamentos e 
mobiliários adequada para 100% das 
equipes de Saúde da Família. 

Garantir 
infraestrutura 
adequada para 
equipes de Saúde 
da Família. 

- - Percentual 100 Percentual 100 100 100 100 

1.1.11 Garantir aquisição de transporte sanitário 
com capacidade mínima para 16 
passageiros 

Transporte 
adquirido 

- - Número 1 Número 0 1 0 0 

OBJETIVO Nº 1.2 - Organizar e qualificar a atenção da rede materno-infantil 

Nº Descrição da Meta Indicador para 
monitoramento 

Indicador (Linha-Base) Meta Plano 
(2022-2025) 

Unidade 
de Medida 

Meta Prevista 



e avaliação da 
meta 

2022 2023 2024 2025 

Valor Ano Unidade 
de Medida 

1.2.1 Redução da mortalidade infantil, um 
número menor que o alcançado no ano 
anterior 

Taxa de 
mortalidade 
infantil 

- - Taxa 5 Número 5 4 3 2 

1.2.2 Manter 100% de investigação de óbitos 
maternos 

Número de óbitos 
maternos em 
determinado 
período e local de 
residência 

- - Percentual 100 Percentual 100 100 100 100 

1.2.3 Ampliar para 1% o percentual de parto 
normal 

Proporção de 
parto normal no 
Sistema Único de 
Saúde e na Saúde 
Suplementar 

- - Proporção 4 Percentual 1 1 1 1 



1.2.4 Realização de 6 ou mais consultas de pré-
natal (Previne Brasil), em 80% das gestantes 
do município. 

Realização de 
consultas de pré-
natal em 
gestantes do 
município. 

0 - Número 80 Percentual 60 70 80 80 

1.2.5 Realização de 2 teste de Sífilis em gestantes 
do município 

Número de testes 
de sífilis em 
gestantes. 

- - Número 2 Número 2 2 2 2 

1.2.6 Realização de 2 teste de HIV em gestantes 
do município. 

Número de testes 
de HIV em 
gestantes. 

- - Número 2 Número 2 2 2 2 

1.2.7 Realização de consultas de pré-natal 
odontológico (Previne Brasil), em 80% das 
gestantes do município. 

Realização de 
consultas de pré-
natal 
odontológico em 
gestantes do 
município. 

0 - Número 80 Percentual 60 70 80 80 



1.2.8 Manter 100% atualizada a caderneta 
vacinal das crianças de 0 a 6 anos, 
conforme calendário nacional de vacinas. 

Manter caderneta 
vacinal de 
crianças 
atualizada 
conforme 
calendário 
vacinal. 

- - Número 100 Percentual 100 100 100 100 

OBJETIVO Nº 1.3 - Organizar e qualificar a atenção da rede de Saúde da Mulher 

Nº Descrição da Meta Indicador para 
monitoramento 
e avaliação da 
meta 

Indicador (Linha-Base) Meta Plano 
(2022-2025) 

Unidade 
de Medida 

Meta Prevista 

2022 2023 2024 2025 

Valor Ano Unidade 
de Medida 

1.3.1 Ampliar para 0,10 a razão de exames 
citopatológicos do colo de útero em 
mulheres de 25 a 64 anos com um exame a 
cada 3 anos 

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

- - Razão 0,4 Percentual 0,1 0,1 0,1 0,1 



1.3.2 Ampliar para 0,05 a razão de exames de 
mamografia de rastreamento em mulheres 
de 50 a 59 ano 

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

- - Razão 0,2 Percentual 0,05 0,05 0,05 0,05 

1.3.3 Manter 100% de investigação de óbitos de 
mulheres em idade fértil (10 a 49 anos) 

Proporção de 
óbitos de 
mulheres em 
idade fértil (10 a 
49 anos) 
investigados. 

- - Proporção 100 Percentual 100 100 100 100 

OBJETIVO Nº 1.4 - Organizar e qualificar a atenção da rede de Saúde do Homem 

Nº Descrição da Meta Indicador para 
monitoramento 
e avaliação da 
meta 

Indicador (Linha-Base) Meta Plano 
(2022-2025) 

Unidade 
de Medida 

Meta Prevista 

2022 2023 2024 2025 

Valor Ano Unidade 
de Medida 



1.4.1 Garantir implementação de atividades do 
programa de saúde do homem em 100% 
das equipes de Saúde da Família. 

Proporção de 
unidades com 
realização de 
atividades do 
programa de 
saúde do homem. 

- - Proporção 100 Percentual 100 100 100 100 

1.4.2 Ofertar exames de PSA para no mínimo 
50% dos homens acima de 50 anos 

Taxa de exames 
realizados nos 
homens acima de 
50 anos. 

- - Taxa 50 Percentual 50 50 50 50 

OBJETIVO Nº 1.5 - Organizar e qualificar a atenção dos portadores de Doenças Crônicas mediante qualificação da gestão e da rede 

Nº Descrição da Meta Indicador para 
monitoramento 
e avaliação da 
meta 

Indicador (Linha-Base) Meta Plano 
(2022-2025) 

Unidade 
de Medida 

Meta Prevista 

2022 2023 2024 2025 

Valor Ano Unidade 
de Medida 



1.5.1 Manter 100% atualizados os cadastros dos 
Hipertensos das equipes de saúde da 
família 

Percentual de 
hipertensos 
cadastrados pelas 
equipes de Saúde 
da Família. 

- - Percentual 100 Percentual 100 100 100 100 

1.5.2 Realizar acompanhamento anual de 50% 
dos hipertensos cadastrados no município, 
com aferição de pressão arterial 
semestralmente. 

Percentual de 
hipertesnos 
acompanhados 
em um ano, com 
realização de uma 
aferição de 
pressão por 
semestre 

- - Percentual 50 Percentual 50 50 50 50 

1.5.3 Manter 100% atualizados os cadastros dos 
Diabéticos das equipes de saúde da família 

Percentual de 
diabéticos 
cadastrados pelas 
equipes de Saúde 
da Família. 

- - Percentual 100 Percentual 100 100 100 100 



1.5.4 Realizar 50% de exames de hemoglobina 
glicada em pacientes cadastros com 
Diabetes por ano. 

Percentual de 
diabéticos 
acompanhados 
com realização de 
hemoglobina 
glicada por ano 

- - Percentual 50 Percentual 50 50 50 50 

1.5.5 Reduzir a mortalidade prematura (de 30 a 
69 anos) para 10 casos, pelo conjunto das 
quatro principais doenças crônicas não 
transmissíveis (DCNT) 

Número de óbitos 
(de 30 a 69 anos) 
por DCNT 
registrados. 

- - Número 22 Número 25 24 23 22 

OBJETIVO Nº 1.6 - Aprimorar a política municipal de assistência à saúde bucal, garantindo assistência odontológica de qualidade 
com eficiência e resolutividade nos diferentes ciclos da vida (saúde bucal). 

Nº Descrição da Meta Indicador para 
monitoramento 
e avaliação da 
meta 

Indicador (Linha-Base) Meta Plano 
(2022-2025) 

Unidade 
de Medida 

Meta Prevista 

2022 2023 2024 2025 

Valor Ano Unidade 
de Medida 



1.6.1 Realizar acompanhamento odontológico de 
90% das gestantes atendidas pelas 
unidades de saúde da família. 

Nº de gestantes 
com pré-natal 
odontológico / Nº 
de gestantes 
cadastradas na 
unidade x 100. 

- - Percentual 90 Percentual 60 70 80 90 

1.6.2 Realizar acompanhamento odontológico a 
75% da população de 0 a 16 anos, através 
do levantamento epidemiológico e estudo 
de grau de necessidade. 

Nº de crianças de 
0 a 16 anos com 
atendimento 
odontológico / Nº 
de crianças de 0 a 
16 anos 
cadastradas na 
unidade x 100. 

- - Percentual 70 Percentual 55 60 65 70 



1.6.3 Realizar ações de promoção em saúde 
bucal em 100% das unidades com saúde 
bucal. 

Nº unidades de 
saúde da família 
com saúde bucal 
que realiza ações 
coletivas e 
educativas 
realizadas / Nº de 
unidades de 
saúde da família 
com saúde bucal x 
100. 

- - Percentual 100 Percentual 100 100 100 100 

1.6.4 Realização de atividades de saúde bucal em 
90% de portadores de necessidades 
especiais 

Nº pacientes 
portadores de 
necessidades 
especiais 
atendidos / Nº 
pacientes 
portadores de 
necessidades 
especiais 
cadastrados x 
100. 

- - Percentual 90 Percentual 75 80 85 90 

OBJETIVO Nº 1.7 - Estabelecer redes de atenção voltadas a população com serviços organizados e integrados por meio de linhas de 
cuidado. 

Nº Descrição da Meta Indicador para 
monitoramento 

Indicador (Linha-Base) Meta Plano 
(2022-2025) 

Unidade 
de Medida 

Meta Prevista 



e avaliação da 
meta 

2022 2023 2024 2025 

Valor Ano Unidade 
de Medida 

1.7.1 Atender 100% da população com múltiplas 
deficiências temporárias os permanentes 
por meio de estratificação de risco, 
conforme rede de cuidados a pessoas com 
deficiências. 

Nº pacientes com 
múltiplas 
deficiências 
temporárias os 
permanentes 
estratificados / Nº 
pacientes com 
múltiplas 
deficiências 
temporárias os 
permanentes 
cadastrados x 
100. 

- - Percentual 0 Percentual 90 95 100 100 



1.7.2 Atender 100% da população em cuidados 
psicossocial por meio de estratificação de 
risco e de forma articulada nas unidades de 
Saúde da Família, por meio da rede de 
cuidados a Saúde Mental. 

Nº usuários em 
cuidados 
psicossociais 
estratificados / Nº 
usuários em 
cuidados 
psicossociais 
cadastrados 
estratificados x 
100. 

- - Percentual 100 Percentual 80 85 90 100 

1.7.3 Atender 100% população idosa por meio da 
rede de cuidado do idoso, garantindo a 
ação integral e sua qualidade à saúde. 

Nº usuários idosos 
estratificados / Nº 
usuários idosos 
cadastrados 
estratificados x 
100. 

- - Percentual 100 Percentual 100 100 100 100 



1.7.4 Atender a 100% usuários estratificados com 
doenças crônicas por meio da rede de 
cuidado de pacientes crônicos, garantindo a 
ação integral e sua qualidade à saúde. 

Nº usuários com 
doenças crônicas 
estratificados / Nº 
usuários 
cadastrados com 
doenças crônicas 
estratificados x 
100. 

- - Percentual 100 Percentual 80 85 90 100 

DIRETRIZ Nº 2 - Organização da atenção ambulatorial e hospitalar especializada - Hospitais em Rede. 

OBJETIVO Nº 2.1 - Assegurar que a linha de cuidado integral seja plenamente articulada com a Atenção Primária à Saúde e fornecer 
aos usuários do SUS uma resposta adequada e em tempo oportuno de acordo com as suas necessidades. 

Nº Descrição da Meta Indicador para 
monitoramento 
e avaliação da 
meta 

Indicador (Linha-Base) Meta Plano 
(2022-2025) 

Unidade 
de Medida 

Meta Prevista 

2022 2023 2024 2025 

Valor Ano Unidade 
de Medida 



2.1.1 Garantir 100% dos profissionais da rede de 
atenção básica com conhecimento sobre os 
Protocolos de encaminhamento para a 
atenção especializada no Sistema Único de 
Saúde – SUS 

Porcentagem de 
profissionais da 
rede de atenção 
básica com 
conhecimento 
sobre os 
Protocolos de 
encaminhamento 
para a atenção 
especializada no 
Sistema Único de 
Saúde – SUS. 

- - Percentual 100 Percentual 100 100 100 100 

2.1.2 Garantir 100% dos serviços da rede de 
atenção com fluxo de comunicação de 
referência e contra - referência implantado. 

Percentual de 
serviços da rede 
de atenção com 
fluxo de 
comunicação de 
referência e 
contra- referência 
implantado/ ano 

- - Percentual 100 Percentual 100 100 100 100 

DIRETRIZ Nº 3 - Reduzir riscos e agravos à saúde da população 

OBJETIVO Nº 3.1 - Vigilância Epidemiológica e Imunização 

Nº Descrição da Meta Indicador para 
monitoramento 

Indicador (Linha-Base) Meta Plano 
(2022-2025) 

Unidade 
de Medida 

Meta Prevista 



e avaliação da 
meta 

2022 2023 2024 2025 

Valor Ano Unidade 
de Medida 

3.1.1 Percentual de óbitos com causas básicas 
definidas. 

Proporção de 
registro de óbitos 
com causa básica 
definida 

- - Proporção 95 Percentual 95 95 95 95 

3.1.2 Investigar e encerrar, oportunamente, 60% 
dos casos de agravos e doenças de 
notificação compulsória 

Percentual de 
investigações de 
doenças de 
notificação 
compulsória 
encerradas 
oportunamente 

- - Percentual 60 Percentual 60 60 60 60 

3.1.3 Vacinar 95% das crianças menores de um 
ano com a vacina Pentavalente 

Percentual de 
crianças menores 
de um ano 
vacinadas com a 
vacina 
Pentavalente 

- - Percentual 95 Percentual 95 95 95 95 

3.1.4 Vacinar 95% das crianças menores de um 
ano com a vacina Poliomielite 

Percentual de 
crianças menores 
de um ano 
vacinadas com a 
poliomielite 

- - Percentual 95 Percentual 95 95 95 95 



3.1.5 Monitorar e investigar 100% dos surtos de 
doenças transmissíveis e demais 
emergências em saúde pública por meio da 
Vigilância em Saúde 

Percentual de 
surtos de doenças 
transmissíveis e 
demais 
emergências em 
saúde pública 
investigados 

- - Percentual 100 Percentual 100 100 100 100 

3.1.6 Vacinar 100% dos grupos prioritários do 
Plano Nacional de Imunização para COVID 
19. 

Percentual de 
grupos definidos 
pelo PNI 
imunizados para 
COVID 19. 

- - Percentual 100 Percentual 100 100 100 100 

3.1.7 Notificar 100% dos casos de efeitos 
adversos vacinais. 

Percentual de 
notificações de 
casos de efeitos 
adversos de 
vacina 

- - Percentual 100 Percentual 100 100 100 100 



3.1.8 Manter pelo menos 100% dos casos novos 
de hanseníase com contatos 
intradomiciliares examinados, para ampliar 
a prevenção e controle da hanseníase. 

Percentual de 
casos novos de 
hanseníase com 
contatos 
intradomiciliares 
de examinados 

- - Percentual 100 Percentual 100 100 100 100 

3.1.9 Realizar tratamento de 90% dos casos 
pacientes com tuberculose 

Percentual de 
tratamento de 
casos de 
tuberculose 

- - Percentual 90 Percentual 90 90 90 90 

3.1.10 Realizar 100% de notificações de acidentes 
e agravos relacionados ao trabalho 

Notificações de 
acidentes e 
agravos 
relacionados ao 
trabalho 

0 - Número 100 Percentual 100 100 100 100 



3.1.11 Realizar 100% do número de notificações 
das situações de violências. 

Percentual de 
aumento no 
número de 
notificações 

- - Percentual 100 Percentual 100 100 100 100 

3.1.12 Prestar assistência integral a 100% dos 
pacientes diagnosticados com IST/AIDS, 
tuberculose e hepatites virais 
diagnosticados na rede básica de saúde, 
com vistas à diminuição da 
morbimortalidade por essas doenças, 
assegurando os recursos e insumos 
necessários para tal 

Percentual de 
pacientes 
assistidos dentre 
o total de 
pacientes 
diagnosticados 
anualmente com 
HIV/aids, 
tuberculose e 
hepatites virais na 
rede básica de 
saúde. 

- - Percentual 100 Percentual 100 100 100 100 

OBJETIVO Nº 3.2 - Vigilância Sanitária e Ambiental 



Nº Descrição da Meta Indicador para 
monitoramento 
e avaliação da 
meta 

Indicador (Linha-Base) Meta Plano 
(2022-2025) 

Unidade 
de Medida 

Meta Prevista 

2022 2023 2024 2025 

Valor Ano Unidade 
de Medida 

3.2.1 Realizar 6 ciclos de visita domiciliar, com 
80% de cobertura de imóveis visitados para 
controle vetorial da dengue 

Número de ciclos 
com cobertura de 
imóveis visitados 
para controle 
vetorial da 
dengue 

- - Número 6 Número 6 6 6 6 

OBJETIVO Nº 3.3 - Aprimorar as ações de Vigilância de fatores ambientais de risco e agravos à saúde e doenças transmitidas por 
vetores e hospedeiros intermediários 

Nº Descrição da Meta Indicador para 
monitoramento 
e avaliação da 
meta 

Indicador (Linha-Base) Meta Plano 
(2022-2025) 

Unidade 
de Medida 

Meta Prevista 

2022 2023 2024 2025 

Valor Ano Unidade 
de Medida 

3.3.1 Investigar pelo menos 90% dos acidentes 
com animais peçonhentos notificados. 

Percentual de 
acidentes com 
animais 
peçonhentos 
notificados que 
foram 
investigados 

- - Percentual 90 Percentual 90 90 90 90 



3.3.2 Realizar a vigilância da raiva urbana e 
aérea, investigando pelo menos 90% dos 
casos suspeitos de raiva animal notificados. 

Percentual de 
casos suspeitos de 
raiva animal 
notificados que 
foram 
investigados. 

- - Percentual 90 Percentual 90 90 90 90 

3.3.3 Investigar pelo menos 90% dos casos 
suspeitos de leishmaniose visceral animal 
notificados. 

Percentual de 
casos suspeitos de 
leishmaniose 
visceral animal 
notificados que 
foram 
investigados. 

- - Percentual 90 Percentual 90 90 90 90 



3.3.4 Realizar análise de, no mínimo, 100% das 
amostras de água para consumo humano 
quanto aos parâmetros coliformes totais, 
cloro residual livre e turbidez 

Proporção de 
análises realizadas 

- - Proporção 100 Percentual 100 100 100 100 

3.3.5 Elaborar e implantar Plano de 
Gerenciamento de Resíduos de Serviços de 
Saúde (PGRSS) nas unidades de saúde do 
municipio 

Percentual de 
unidades de 
saúde com PGRSS 
elaborado e 
implantado 

- - Percentual 100 Percentual 100 100 100 100 

OBJETIVO Nº 3.4 - Aprimorar as ações de Vigilância Sanitária 

Nº Descrição da Meta Indicador para 
monitoramento 
e avaliação da 
meta 

Indicador (Linha-Base) Meta Plano 
(2022-2025) 

Unidade 
de Medida 

Meta Prevista 

2022 2023 2024 2025 

Valor Ano Unidade 
de Medida 



3.4.1 Fiscalizar através de inspeções 100% dos 
estabelecimentos de saúde cadastrados no 
município 

Proporção de 
serviços de saúde 
inspecionados, no 
mínimo, uma vez 
ao ano 

- - Proporção 100 Percentual 100 100 100 100 

3.4.2 Fiscalizar através de inspeções em 100% 
das indústrias de alimentos cadastradas no 
município. 

Proporção de 
indústrias de 
alimentos 
inspecionados, no 
mínimo, uma vez 
ao ano 

- - Proporção 100 Percentual 100 100 100 100 

DIRETRIZ Nº 4 - Urgência, Emergência e Atendimento Hospitalar 

OBJETIVO Nº 4.1 - Rede de Urgência e Emergência 

Nº Descrição da Meta Indicador para 
monitoramento 
e avaliação da 
meta 

Indicador (Linha-Base) Meta Plano 
(2022-2025) 

Unidade 
de Medida 

Meta Prevista 

2022 2023 2024 2025 

Valor Ano Unidade 
de Medida 



4.1.1 Garantir suporte de transporte sanitário em 
100% dos dias para atendimento das 
demandas de urgência e emergência 

Proporção de 
serviços de saúde 
com suporte de 
transporte 
sanitário. 

- - Proporção 100 Percentual 100 100 100 100 

4.1.2 Garantir plantões de urgência e emergência 
com 100% dos dias com atendimentos 
médicos. 

Proporção de 
serviços de 
urgência e 
emergência com 
atendimento 
médico. 

- - Proporção 100 Percentual 100 100 100 100 

4.1.3 Adquirir ambulância para transportes de 
paciente da rede de urgência e emergência 

Número de 
ambulâncias 
adquiridas 

- - Número 4 Número 1 1 1 1 

DIRETRIZ Nº 5 - Garantia de acesso à Assistência Farmacêutica no âmbito do SUS 

OBJETIVO Nº 5.1 - Qualificação da gestão da Assistência Farmacêutica no SUS 

Nº Descrição da Meta Indicador para 
monitoramento 
e avaliação da 
meta 

Indicador (Linha-Base) Meta Plano 
(2022-2025) 

Unidade 
de Medida 

Meta Prevista 

2022 2023 2024 2025 



Valor Ano Unidade 
de Medida 

5.1.1 Manter 100% atualizado os dados no 
Sistema de Gestão da Assistência 
Farmacêutica 

Percentual de 
controle 
informatizado na 
distribuição e 
dispensação de 
medicamentos. 

- - Percentual 100 Percentual 100 100 100 100 

5.1.2 Criar e Aprovar junto ao CMS 01 Relação 
Municipal de Medicamentos - REMUME a 
cada dois anos 

Percentual de 
REMUME criados 
e ou atualizados 

- - Percentual 2 Número 0 1 0 1 

5.1.3 Manter disponível a população 80% dos 
medicamentos da REMUME. 

Percentual de 
disponibilidade de 
medicamentos da 
REMUME para a 
população. 

- - Percentual 80 Percentual 80 80 80 80 

OBJETIVO Nº 5.2 - Promover o acesso da população a medicamentos seguros, eficazes e de qualidade, garantindo sua adequada 
dispensação. 

Nº Descrição da Meta Indicador para 
monitoramento 

Indicador (Linha-Base) Meta Plano 
(2022-2025) 

Unidade 
de Medida 

Meta Prevista 



e avaliação da 
meta 

2022 2023 2024 2025 

Valor Ano Unidade 
de Medida 

5.2.1 Adequar 100% da estrutura física da 
farmácia municipal com melhores 
condições de acesso a idosos e cadeirantes, 
controle de umidade, temperatura, 
armazenamento e atenção farmacêutica. 

Nº unidade 
farmácia 
adequada / Nº de 
farmácia x 100. 

- - Percentual 100 Percentual 100 100 100 100 



5.2.2 Capacitar 100% dos agentes comunitários 
de saúde para promoção da utilização 
correta de medicamentos de uso contínuo, 
para que a mesma oriente à população. 

Nº agentes 
comunitários de 
saúde capacitados 
/ Nº agentes 
comunitários de 
saúde x 100. 

- - Percentual 100 Percentual 100 100 100 100 

DIRETRIZ Nº 6 - Participação da Sociedade e Controle Social. 

OBJETIVO Nº 6.1 - Fortalecer os mecanismos de controle social. 

Nº Descrição da Meta Indicador para 
monitoramento 
e avaliação da 
meta 

Indicador (Linha-Base) Meta Plano 
(2022-2025) 

Unidade 
de Medida 

Meta Prevista 

2022 2023 2024 2025 

Valor Ano Unidade 
de Medida 

6.1.1 Implantar sede da estrutura do Conselho 
Municipal de Saúde 

Conselho 
Municipal de 
Saude instalado 

- - Número 1 Número 1 1 1 1 



6.1.2 Realizar 01 Cronograma anual de formação 
dos Conselheiros Municipais de Saúde. 

Cronograma anual 
de formação dos 
Conselheiros 
Municipais de 
Saúde construído 
e implementado. 

- - Número 1 Número 1 1 1 1 

6.1.3 Acompanhar 100% da execução 
orçamentária da rubrica específica do CMS. 

Acompanhamento 
da Execução 
orçamentária da 
rubrica específica 
do CMS 
acompanhada e 
facilitada. 

- - Percentual 100 Percentual 100 100 100 100 

6.1.4 Encaminhar 3 Relatório Financeiro ao 
Conselho Municipal de Saúde/ ano 

Número de 
relatórios 
entregues 

- - Número 3 Número 3 3 3 3 



6.1.5 Realizar 02 Conferências de Saúde: etapa 
municipal das conferências Estaduais e 
Nacional de Saúde e a Conferência 
Municipal da Saúde. 

Conferências de 
Saúde realizadas. 

- - Número 2 Número 0 1 0 1 

 


