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INTRODUÇÃO 

 

A Secretaria Municipal de Saúde de Cachoeira do Arari busca seguir com as 

disposições contidas no Artigo 3º da Portaria GM/MS nº. 2.135, de 25 de setembro 

de 2013, que diz “O Plano de Saúde, é instrumento central de planejamento para 

definição e implementação de todas as iniciativas no âmbito da saúde de cada esfera 

da gestão do SUS para o período de quatro anos, que explicita os compromissos de 

governo para o setor da saúde e reflete, a partir da análise situacional, as 

necessidades de saúde da população e as peculiaridades próprias de cada esfera”. 
 

Contudo, o Plano de Saúde deverá também consolidar as diretrizes definidas 

pelas Plenárias e Conferências Municipais de Saúde, devendo ser submetido, 

apreciado e aprovado pelo Colegiado e posteriormente ser disponibilizado em meio 

eletrônico na Plataforma DigiSUS. 
 

O planejamento não pode se separar da gestão do SUS e da vida das 

pessoas no território, que é o chão, as vias públicas, os serviços públicos, as 

residências e acima de tudo a vivência cotidiana dos munícipes à procura das 

necessidades sociais em saúde. 
 

O município deve considerar que, as etapas das conferências de saúde 

fornecem subsídio para a formulação de diretrizes para políticas específicas, 

nacional, estadual e municipal de saúde, através de discussão em plenárias com 

vários interessados da sociedade organizada. Todavia, estas diretrizes 

automaticamente não produzem as políticas prioritárias, sendo necessário dialogar 

com as demais áreas interessadas para discutir o processo de planejamento 

participativo, devendo ser encaminhado para apreciação nos conselhos municipais 

de saúde, assim, deverá acontecer os ritos escritos nas legislações. 
 

Neste contexto, ressalta-se que o Controle Social fornece diretrizes para 

formulação dos planos de saúde, pois este entendimento é vital para entender o 

processo ascendente do planejamento do SUS, em que a gestão deve dialogar com 

o Conselho Municipal de Saúde para estabelecer quais as diretrizes serão prioritárias 

para o quadriênio. 
 

Neste sentido, não podemos desconsiderar os resultados das eleições 

municipais, pois o município de Cachoeira do Arari, elegeu o prefeito e seus 

vereadores, os quais possuem um Plano de Governo que está em vigor e precisa ser 

considerado no processo de planejamento ascendente, e sobrepor aquilo que 

determina os resultados nas urnas através dos compromissos assumidos nesse 



 
 

Plano Governo do Gestor pactuados para os quatros anos de mandato, contudo, 

cita-se que quem determina o final deste processo é o legislativo, haja vista que o 

Conselho de Saúde faz parte do executivo que vai elaborar as propostas e a gestão 

vai sintetizar as diretrizes e encaminhar ao legislativo, sendo que o Plano Municipal 

de Saúde é baseado no Plano Plurianual (PPA). 
 

Na construção de diretrizes para os instrumentos de gestão os planos têm 

suas etapas previstas, e a Programação Anual de Saúde deve estar inserida dentro 

da Lei de Diretriz Orçamentária/LDO, sendo esta uma fase da regionalização, pois o 

recurso financeiro é finito, mas as necessidades sociais em saúde são infinitas. 
 

Desta forma, entende-se que o Plano Municipal de Saúde é um instrumento 

dinâmico, a ser consultado periodicamente e analisado constantemente, no sentido 

de monitorar e avaliar a efetividade das ações propostas em relação às 

necessidades evidenciadas. 

 

1- PERFIL DO MUNICÍPIO 
 

 

A atual cidade de Cachoeira do Arari foi fundada em 1747, nos campos da 

margem esquerda do Rio Arari. 
 

Segundo os escritos na História dos Municípios do Pará, Arari é o nome dado a 

um cipó da família das Leguminosas Papilionáceas. É encontrado nas margens dos 

rios. Dá flores grandes, cor de fogo. E Arari é também o nome de uma ave conhecida 

igualmente por Arara Canindé que tem plumagem de cor azul e amarela no ventre, 

chegando a medir até um metro de comprimento, com vários riscos pretos em volta dos 

olhos. Por fim Arari é o nome do principal lago marajoara e de um de seus mais 

importantes rios. 

 

1.1 - CARACTERIZAÇÃO DAS CONDIÇÕES DE VIDA DA POPULAÇÃO E SEUS 

ASPECTOS EPIDEMIOLÓGICOS. 

 

1.1.1 Histórico Cultural 
 

Em 1924, a Lei nº. 2. 274, de 6 de outubro, elevou à categoria de cidade. Após 

incluindo ao território de Pontas de Pedras. O nome Cachoeira originou-se do desnível 

do leito do rio Arari, que no verão, provoca uma precipitação de água em cachoeira. A 

denominação é de origem tupi e significa “rio das araras”. 

 
A dança de carimbó é a forma mais frequente de manifestação da cultura 

popular do município. 



 
 

No município há o Museu do Marajó, constituído pelo Padre Giovanni Gallo, que 

expõe sobre a região do Marajó, sua história, crendices, curiosidades, além do 

artesanato local. 
 

Na cidade também viveu o escritor Dalcídio Jurandir a qual homenageou com o 

livro Chove nos Campos de Cachoeira. 
 

              1.2 - ASPECTOS FÍSICOS - TERRITORIAS E GERAIS 
 

1.2.1 Localização 
 

Localiza-se ao norte brasileiro, a uma latitude 01°00’41” sul e longitude 

48°57’48” oeste, estando a uma altitude de 20 metros do nível do mar. 

 

1.2.2 Limites 
 

Ao Norte com os municípios de Chaves e Soure, ao Leste com o município 
Salvaterra e a Baía de Marajó, a Oeste com os municípios de Ponta de Pedras e Santa 
Cruz do Arari e ao Sul com o município de Ponta de Pedras. 

 
 

2. PERFIL DEMOGRÁFICO, AMBIENTAL, SOCIOECONÔMICO e POLÍTICO. 
 

2.1 - PERFIL DEMOGRÁFICO 

 

O Município de Cachoeira do Arari está localizado no Arquipélago do Marajó, 

possui estrada de asfalto que dá acesso aos municípios de Salvaterra e Soure, ao 

porto de Camará em Salvaterra e a partir desse ponto é realizada a travessia por balsa, 

navio ou lancha até Belém. A outra maneira de deslocamento até Belém ocorre através 

de lancha, com viagens diárias tendo em média 2:30h de duração. O acesso aos 

demais municípios ocorre por via fluvial. Ainda há a possibilidade de deslocamento 

através de transporte aéreo, particular não regular e quando necessário o resgate 

aéreo da SESPA atende as demandas específicas do setor saúde. 
 

Tem uma zona rural extensa, impondo distância considerável entre uma 

residência e outra, e pequenos aglomerados de casas nas localidades. A distribuição 

da população no espaço rural torna difícil o acesso aos serviços de saúde de maior 

complexidade, uma vez que estes se concentram na sede do município e na maioria 

das vezes na capital do Estado. 
 

Em 2021 a população de Cachoeira do Arari era de 24.355 habitantes, segundo 

estimativa de IBGE, com aumento de 1% ao ano, frente ao crescimento populacional 

na zona urbana. Com extensão territorial de 3.100,261 km² e uma densidade 

demográfica de 6,59 hab/Km2. 

 
 
 
 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Dalc%C3%ADdio_Jurandir


 
 

 
2.2 ASPECTOS SOCIOECONÔMICOS 
 

Em 2020, o salário médio mensal era de 1.8 salários mínimos. A proporção de 

pessoas ocupadas em relação à população total era de 4.2%. Na comparação com os 

outros municípios do estado, ocupava as posições 94 de 144 e 133 de 144, 

respectivamente. Considerando domicílios com rendimentos mensais de até meio 

salário mínimo por pessoa, tinha 55.5% da população nessas condições, o que o 

colocava na posição 11 de 144 dentre as cidades do estado. 

A economia da região baseia-se na criação de gado bubalino bem como na 

pesca artesanal e venda de peixes e mariscos. 
 

A qualidade de vida dos habitantes do município de Cachoeira de Arari, 

calculado pelo Índice de Desenvolvimento Humano Municipal – IDHM apresentou o 

resultado de 0,546 PNUD/2010, considerado baixo. 

 

2.3 PERFIL AMBIENTAL DE SANEAMENTO BÁSICO 
  

O município de Cachoeira do Arari não tem rede de esgotamento sanitário, 

possuindo valetas a céu aberto, sendo a principal alternativa para disposição dos 

dejetos em geral fossas sépticas rudimentares, as quais são construídas de 1 metro a 2 

de profundidade, e tendo a largura de 1 metro de comprimento por 2 de largura, após 

levantado uma parede em alvenaria até a superfície, sem proteção para que os 

resíduos sanitários não infiltrem nas primeiras camadas do solo. 
 

As valetas construídas na zona urbana deságuam os resíduos que são 

encaminhados para os cursos d’água do Rio Arari, e servindo de água para consumo 

para as comunidades ribeirinhas próximas. 
 

Em relação a água para beber, o Sistema de Abastecimento de Água é 

gerenciado pela COSANPA, com fornecimento de água para os moradores dos bairros 

Centro, Petrópolis e Choque, estes dois últimos parcialmente. A COSANPA faz 

captação de poço artesiano com profundidade de 100 metros e após realiza o 

tratamento de cloração. Constatou-se na coleta ainda na área de captação, mediante 

análise laboratorial, que inúmeras amostras apresentam resultados satisfatórios para 

consumo humano, entretanto após a distribuição para as residências, os resultados 

mostraram-se insatisfatórios para consumo, devido a rede de distribuição ter diversas 

infiltrações, comprometendo a qualidade da água até a chegada às residências. De 

acordo com as informações contidas nos resultados dos ensaios do Laboratório Central 

do Pará – LACEN/PA as amostras analisadas em algumas residências em três pontos 

distintos, bairro de Petrópolis, Conjunto Vicente Cezar Calandrini situado no bairro do 



 
 

Aeroporto e uma parte do bairro do Choque, no período de inverno e em áreas 

alagadas, apresentaram um percentual considerável de coliformes fecais, Escherichia 

coli e turbidez. 

Também existem 03 Soluções Alternativas Coletivas/SAC, oferecendo água para 

beber parcialmente para os bairros Choque, Petrópolis, e Aeroporto, e 01 SAC que 

possui tratamento de cloração intermitente, os demais somente realizam a captação de 

poço artesiano de 30 metros e distribuem para a coletividade. Os resultados das 

amostras de água do LACEN/PA dos sistemas coletivos no ponto de captação 

apresentam resultados satisfatórios para consumo humano, porém em algumas 

amostras coletadas nas residências os resultados são insatisfatórios. 
 

O município tem ainda Solução Alternativa Individual/SAI com aproximadamente 

100 poços artesianos rasos com até 30 trinta metros, com um baixo índice de 

resultados insatisfatórios para consumo. 
 

O município tem um lixão à céu aberto, recebendo uma demanda de resíduos 

urbanos de aproximadamente 20 toneladas semanalmente, estando localizado dentro 

da zona urbana, no bairro Aeroporto. 
 

Em 2012 existia uma cooperativa que realizava a separação dos resíduos 

sólidos urbanos, contudo esta situação deixou de acontecer, e os resíduos são 

despejados no referido local, sem acontecer a incineração. Em se tratando dos 

resíduos hospitalares, os mesmos são enterrados após a incineração. 

Fator considerável de suspeita de acometimento de agravos à saúde dos 

moradores próximos ao campo de plantação de arroz, é que a empresa utiliza 

pequenos aviões para dispensação dos agrotóxicos (Herbicidas, Fungicidas e 

Inseticidas) nos campos de arroz. Também existe um desvio no Rio Arari para escoar 

água para os canais nos campos de plantações, e assim os campos ficam alagados de 

água misturada com agrotóxicos, infiltrando no solo. Sendo necessária comprovação 

técnica sobre o assunto através da coleta de amostras de água de superfície. 

 
 

2.4 PERFIL EPIDEMIOLÓGICO 
 

 
2.4.1 Morbidade Hospitalar 

 
Os dados de morbidade, referentes aos anos de 2018 a 2021, fomenta a análise 

preliminar situacional de saúde, ilustrando o cenário territorial das causas de 

internações, apresentando as inúmeras causas de morbidade, e algumas fazem parte 

da lista de doenças negligenciadas, estando fora de governabilidade da gestão do 

SUS, conforme abaixo.  
 



 
 

 

INTERNAÇÕES ANO 

Capítulo CID-10 2018 2019 2020 2021 

I.   Algumas doenças infecciosas e parasitárias 83 114 24 112 

II.  Neoplasias (tumores) 0 2 0 2 

III. Doenças sangue órgãos hemat e transt imunitár 3 7 0 3 

IV.  Doenças endócrinas nutricionais e metabólicas 19 22 22 40 

V. Transtornos mentais e comportamentais 0 0 0 0 

VI.  Doenças do sistema nervoso 17 9 4 9 

VII. Doenças do olho e anexos 0 0 0 0 

VIII. Doenças do ouvido e da apófise mastóide 1 1 1 2 

IX.  Doenças do aparelho circulatório 67 79 54 96 

X.   Doenças do aparelho respiratório 110 78 85 63 

XI.  Doenças do aparelho digestivo 146 167 124 94 

XII. Doenças da pele e do tecido subcutâneo 70 68 26 11 

XIII. Doenças sist osteomuscular e tec conjuntivo 7 17 4 13 

XIV. Doenças do aparelho geniturinário 253 254 202 215 

XV.  Gravidez parto e puerpério 279 267 264 259 

XVI. Algumas afec originadas no período perinatal 1 3 0 3 

XVII. Malf cong deformid e anomalias cromossômicas 0 1 0 0 

XVIII. Sint sinais e achad anorm ex clín e laborat 4 3 2 6 

XIX. Lesões enven e alg out conseq causas externas 73 55 72 97 

Total 1.133 1.147 884 1.025 
Fonte: Ministério da Saúde - Sistema de Informações Hospitalares do SUS (SIH/SUS) 
 
 
 

 
 

Os dados detalhados de morbidade por grupo de causas do quadro 1, são 

fatores preponderantes das internações que acometem a população. O diagnóstico 

mais frequente, está descrito no Capítulo XV - Gravidez, Parto e Puerpério. Ainda se 

I.   Algumas doenças infecciosas e parasitárias

II.  Neoplasias (tumores)

III. Doenças sangue órgãos hemat e transt imunitár

IV.  Doenças endócrinas nutricionais e metabólicas

V. Transtornos mentais e comportamentais

VI.  Doenças do sistema nervoso

VII. Doenças do olho e anexos

VIII. Doenças do ouvido e da apófise mastóide

IX.  Doenças do aparelho circulatório

X.   Doenças do aparelho respiratório

XI.  Doenças do aparelho digestivo

XII. Doenças da pele e do tecido subcutâneo

XIII. Doenças sist osteomuscular e tec conjuntivo

 XIV. Doenças do aparelho geniturinário

XV.  Gravidez parto e puerpério

XVI. Algumas afec originadas no período perinatal

XVII. Malf cong deformid e anomalias cromossômicas

XVIII. Sint sinais e achad anorm ex clín e laborat

XIX. Lesões enven e alg out conseq causas externas

Capitulo CID 10

2021 2020 2019 2018



 
 

destacam as Doenças do Aparelho Geniturinário, infecções do trato urinário e 

sexualmente transmissíveis. 
 

No que se refere ao Capítulo I das Doenças Infecciosas e Parasitárias, há uma 

ocorrência de internações, e nos últimos anos percebe-se semelhança no cenário 

epidemiológico, tendo como principal causa as doenças relacionadas ao saneamento 

ambiental inadequado/DRSAI. 
 

Em seguida destaca-se o Capítulo X das Doenças do Aparelho Respiratório que 

apresenta internações, correspondendo às infecções respiratórias agudas por vias 

superiores e inferiores, que podem evoluir para as secundárias e terciárias, tais como: 

pneumonia, broncopneumonia, meningites e outras. 
 

No Capítulo XIX das Lesões por envenenamento e algumas outras 

consequências de causas externas, como os politraumatismos, ferimentos por animais 

sinantrópicos, ofidismo, afogamentos, acidentes de trânsitos, agressões físicas com 

arma branca e de fogo, sexuais e domésticas, sendo parte destes casos relacionados 

ao uso de drogas e consumo de bebidas alcoólicas. 
 

No Capítulo XI das Doenças do Aparelho Digestivo, as internações estão 

relacionadas às doenças do esôfago, estômago, duodeno e as gastrointestinais. 

 

2.4.2 Mortalidade Geral 
 

A mortalidade proporcional por idade, aponta um deslocamento progressivo para 

as faixas etárias mais altas, com redução da mortalidade nas faixas etárias mais 

baixas, aumentando a expectativa de vida. 

OBITOS ANO 

Capítulo CID-10 2018 2019 2020 

I.   Algumas doenças infecciosas e parasitárias 1 5 8 

II.  Neoplasias (tumores) 3 13 7 

IV.  Doenças endócrinas nutricionais e metabólicas 7 11 7 

VI. Doenças do sistema nervoso 0 1 0 

IX.  Doenças do aparelho circulatório 20 22 21 

X.   Doenças do aparelho respiratório 9 17 5 

XI.  Doenças do aparelho digestivo 7 8 6 

XII. Doenças da pele e do tecido subcutâneo 1 0 0 

XIV. Doenças do aparelho geniturinário 3 0 3 

XV. Gravidez parto e puerpério 0 1 0 

XVI. Algumas afec originadas no período perinatal 4 5 1 

XVIII.Sint sinais e achad anorm ex clín e laborat 4 0 6 

XX.  Causas externas de morbidade e mortalidade 11 6 9 

Total 70 91 73 
Fonte: MS/SVS/CGIAE - Sistema de Informações sobre Mortalidade – SIM 
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No período de 2013 a 2015, as maiores ocorrências de mortalidade da 

população residente de Cachoeira do Arari foram as relacionadas as Doenças do 

aparelho circulatório (33,5%), com aumento considerável no último ano, seguidas pelas 

Doenças do aparelho respiratório (12,2%), as Neoplasias (10,6%), depois as Causas 

externas de morbidade e mortalidade (9,6), as por Algumas afecções originadas no 

período perinatal (7,9%), sendo esta a 5ª maior causa nos preocupa por atingir as 

crianças menores de 01 ano, e as por Sintomas, sinais e achados anormais exames 

clínicos e de laboratório, não classificados em outra parte (5,3%), as demais 

ocorrências deverão ser monitoradas nos próximos anos. 

 

2.4.3 NATALIDADE  

 

FAIXA ETARIA 
ANO 

2018 2019 2020 

10 a 14 anos 9 6 5 

15 a 19 anos 97 99 86 

20 a 24 anos 115 86 90 

25 a 29 anos 80 77 74 

30 a 34 anos 28 41 36 

35 a 39 anos 16 25 22 

40 a 44 anos 3 8 1 

45 a 49 anos 1 1 0 

55 a 59 anos 1 0 0 

 TOTAL 350 343 314 

MASCULINO 187 182 153 

FEMININO 163 161 161 
Fonte: MS/SVS/DASIS - Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos – SINASC 
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2.4.4 IMUNIZAÇÃO 

Coberturas Vacinais por Ano segundo Imuno. 
 

Imuno 
ANO 

Total 
2018 2019 2020 2021 

Total 81,71 71,42 74,32 69,52 74,23 
BCG 79,94 83,64 96,36 78,72 84,58 
Hepatite B em crianças até 30 dias 78,17 77,27 75,76 65,31 74,07 
Rotavírus Humano 89,97 73,03 68,18 74,93 76,60 
Meningococo C 93,81 77,88 82,73 77,26 82,94 
Hepatite B 99,12 57,88 85,15 74,05 79,14 
Penta 99,12 57,88 85,15 74,05 79,14 
Pneumocócica 96,76 77,58 90,61 87,17 88,08 
Poliomielite 91,74 67,58 85,15 74,34 79,73 
Poliomielite 4 anos 46,80 46,12 71,23 61,06 56,29 
Febre Amarela 86,73 82,42 68,48 52,48 72,43 
Hepatite A 89,09 88,18 83,64 74,34 83,76 
Pneumocócica (1º ref) 93,81 86,06 94,55 75,22 87,33 
Meningococo C (1º ref) 92,92 85,76 91,52 71,14 85,25 
Poliomielite (1º ref) 87,02 89,39 78,79 76,09 82,79 
Tríplice Viral D1 84,07 80,00 87,58 84,26 83,98 
Tríplice Viral D2 95,28 97,58 57,27 65,60 78,91 
Tetra Viral (SRC+VZ) 84,07 86,06 34,55 - 68,37 
DTP REF (4 e 6 anos) 48,86 32,88 82,88 59,91 56,12 
Tríplice Bacteriana (DTP) (1º ref) 86,73 65,15 83,03 79,88 78,76 
BDupla adulto e tríplice acelular gestante 29,00 29,00 32,12 43,73 33,78 
dTpa gestante 76,00 76,00 40,91 44,31 58,37 
Varicela - - 57,58 70,85 64,34 
Fonte: Sistema de Informação do Programa Nacional de Imunizações (SI-PNI/CGPNI/DEIDT/SVS/MS) 
 
 
 

http://pni.datasus.gov.br/


 
 

 
 
 
 
 
 
2.4.5 AGRAVOS NOTIFICADOS 
 
 

 

AGRAVO 
ANO 

2018 2019 2020 2021 

Acidente com animais peçonhento 08 13 11 21 

Tuberculose 04 04 03 04 

Hanseníase 03 04 02 01 

Leishmaniose Tegumentar Americana 01 - - - 

Doenças exantemáticas aguda (Sarampo) - - 14 - 

Doença de chagas - - 07 - 

Fonte: Ministério da Saúde/SVS - Sistema de Informação de Agravos de Notificação - Sinan Net. 
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2.5 PERFIL POLÍTICO 
 

Em 2020, foi eleito o candidato a prefeito de Cachoeira do Arari, Antônio 

Augusto Figueiredo Athar  do Movimento Democrático Brasileiro – MDB, com 32,83% 

dos votos, o qual elaborou o Plano de Governo e Gestão dos anos de 2021 a 2024, 

firmando compromisso entre os entes federados (Governo Federal e Estadual) através 

de nossos deputados de bancadas, que servirão de elo na captação de recursos para a 

consolidação das propostas políticas. 

 

3 - DIRETRIZES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE 

3.1 - Propostas da IX Conferência Municipal de Saúde de Cachoeira do Arari, 
realizada nos dias 17 e 18 de fevereiro de 2022. 
 
Eixo 1: Propostas. 
  

1- Reconhecimento do profissional da saúde; (melhoria salarial, condições de trabalho, 

capacitação continuada) 

2- Criação do PCCR para os profissionais e trabalhadores da saúde;  

3- Triagem: incluir na Triagem dos pacientes, a triagem relacionada e especifica a covid-

19;  

4- Melhorar os meios de divulgação de contágio da covid-19, por meio de confecção de 

cartazes, folders e banner). 

5- Exigência da carteira de vacinação para todos os usuários na entrada da Unidade de 

saúde; 

6- Garantir EPI, s específicos para visitas domiciliares de ACS, Agentes de Endemias e 

Pastoral da Criança; 

7-  Realizar teste rápido, no momento do atendimento de pacientes que se recusaram a 

tomar a vacina e que estão com suspeita da Covid 19. 

8-  Realizar Formações permanentes e seminários mensais, para os trabalhadores da 

saúde; 

9- Amparo para os trabalhadores da saúde no pós covid, acompanhamento médico e 

psicológico; 

10- Implantação do Centro de Referência de Saúde do Trabalhador e Trabalhadora – 

CEREST; 

11- Gratificação para todos e insalubridade para aqueles que não estão recebendo ou 

deixaram de receber, de acordo com o Plano de Cargo, Carreira e Remuneração; 

12-  Realização de Concurso Público municipal e/ou processo seletivo Público, 

abrangendo as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde e reposição de 

profissionais e criação de novos cargos. 

 
EIXO 2: PROPOSTAS. 
 

1- Planejamento Integrado permanente, elaboração de um Plano de Ação e Estratégia 

após a eleição dos conselhos, e assim fazer uma interligação com as outras 

secretarias; 

2- Expansão das campanhas de vacinação para as comunidades da zona rural e 

garantir o funcionamento das salas de vacinas das UBS, s;  



 
 

3- A implementação de ações itinerantes multiprofissionais nas comunidades da zona 

rural uma vez a cada 30 dias para atender a necessidade da comunidade durante a 

ação; 

4-  Que o Município faça a aquisição de uma Ambulancha para atender os usuários do 

SUS; 

5- iImplantar os serviços da equipe multiprofissional nas  

6- UBS, s da Zona Rural de acordo com as Normas Técnicas e Portarias Atualizadas do 

Ministério da Saúde; 

7- Garantir estrutura para a realização e desenvolvimento das ações das equipes do 

PACS; 

8- Implementar o programa de saúde bucal móvel nas comunidades da zona rural que 

não dispõem do serviço; 

9- Realizar Campanha de Castração canina no município; buscando parcerias com 

universidades públicas, particulares e outros. 

10- Garanti ações da equipe da vigilância Epidemiológica para as comunidades do 

Espaço Rural, para identificar as doenças caninas como: calazar e raiva. 

11- Atualizar o cadastro dos pacientes que fazem uso de medicação controlada do 

programa HIPERDIA e Saúde Mental. 

 
EIXO 3: PROPOSTAS 

 
1- Garantir a equidade com a capacitação técnica para a equipe de saúde para o 

atendimento Humanizado; 

2- Retomar o Fluxo de atendimento aos Pacientes com sintomas de COVID-19; 

3- Realizar campanhas de informação dos serviços ofertados pela Secretaria Municipal 

de Saúde do Município; através de cartazes, folders e banner. 

4- Respaldo dos profissionais, assegurado por diretrizes, através de recomendações dos 

poderes públicos em relação a vacinação e demais ações contidas na pandemia; 

através de decreto ou portaria municipal. 

 

 

3.2 - PROPOSTAS DA 1ª CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE MENTAL. 

  
I - Discutir o Eixo Principal: “Fortalecer e garantir Políticas Públicas: o SUS, o 

cuidado de saúde mental em liberdade e o respeito aos Direitos Humanos”; 

 

Propostas  

 

1- Promover educação continuada para os trabalhadores da saúde voltada para a saúde 
mental. 
 
2- Trabalhar a política de saúde mental nas escolas. 
 
3 -Implementar o programa de saúde mental no município. 
 
4- Fazer busca ativa das pessoas com problemas psicológicos e psicossociais (que fazem 
uso e abuso de álcool e drogas). 
 
5- Fazer acompanhamentos com pessoas privadas de liberdade (psicossocial e 
psicológicos). 
 



 
 

 

EIXO II - Dividido em seus Sub- Eixos: - Cuidado em Liberdade como Garantia de 

Direito à Cidadania; 

 - Gestão, financiamento, formação e participação social na garantia de serviços de 

saúde mental;  

- Política de saúde mental e os princípios do SUS: Universalidade, Integralidade e 

Equidade;  

- Impactos na saúde mental da população e os desafios para o cuidado psicossocial 

durante e pós-pandemia.  

 

Propostas  

 

1- Implantar e dá garantia de funcionalidade de dois(02) centros de referência de saúde 
especializados no Marajó I e II, levando em consideração a implantação de um dos 
centros no município de Cachoeira do Arari, uma vez que, o mesmo fica localizado no 
centro do Marajó I facilitando o acesso para a população dos demais municípios; 
 
2- Implantar o CAPS no município e garantir o funcionamento adequado com profissionais 
necessários, materiais e equipamentos. Com recursos federais, estaduais e municipais; 
 
3- Que o Ministério da Saúde garanta recursos específicos para compra de medicamentos 
para tratamento de saúde mental (psicotrópicos); 
 
4- Que seja revogada a PEC 241/2016 que limita os gastos com saúde e educação; 
 
5- Que sejam flexibilizadas as normas de funcionamento do CAPS, do médico psiquiatra 
para o médico clínico com pós-graduação em saúde mental. 
 
 

EIXO III - Propor diretrizes para a Formulação da Política Estadual de Saúde Mental 

e o fortalecimento dos programas e ações de Saúde Mental em todo Estado do Pará. 

 

PROPOSTAS 

 

1- Que o Estado garanta apoio aos municípios com consultas (neurológicas e 
psiquiátricas) e exames necessários aos pacientes conforme a demanda dos municípios e 
as necessidades de cada paciente. 
 
2- Que município garanta acompanhamentos dos pacientes ou clientes que tem a 
necessidade de atendimento psicológico, dando condições para o profissional chegar a 
localidade dos mesmos, e garantir o atendimento continuo na sede do município, com 
apoio financeiros das Esferas Federal e Estadual, para compra de veículos específicos 
para o uso e contratações de profissionais. 
 
3-   Fazer ação municipal alusiva ao Dia Mundial da Saúde Mental buscando parcerias 
com igrejas e demais entidades que compõem esta rede (escolas, famílias etc.). 
 
4-  Implantar uma rede de urgência e emergência no hospital municipal de Soure voltada 
para a saúde mental. Pois a mesmo já possui um CAPS ativo.  
 
 
 



 
 

 
5-  Implantar um hospital regional no marajó oriental garantindo o funcionamento com os 
profissionais especializados, haja vista que o hospital existente no marajó ocidental fica 
de difícil acesso. 
     
 
              4. ESTRUTURA DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE 
 
  

4.1 Rede de Atenção à Saúde 
 

 
               O espaço rural, conta com 12 serviços de saúde, sendo 04 UBS - Unidades 
Básicas de   Saúde, implantadas nas localidades de Bacuri, Camará, Caracara, Retiro 
Grande, e 08 PS – Postos de Saúde implantados nas localidades de Anuera, Aranai, Bela 
Vista, Chipaia, Gurupa, Jauaca, Soledade e Jabuti. No espaço urbana, temos 01 UM - 
Unidade Mista, 01 UBS – Unidade Básica de Saúde, 01 UVS – Unidade de Vigilância em 
Saúde, 01 UOM – Unidade Odontológica Móvel e a Secretaria Municipal de Saúde e 
Saneamento, todos encontram-se cadastrados no Sistema de Cadastro Nacional de 
Estabelecimentos de Saúde (SCNES).  

 
 

4.1.1 A Unidade Mista de Cachoeira do Arari encontra-se localizada na Praça 

da Matriz s/nº bairro Centro, disponibilizando atendimento ambulatorial e hospitalar, 24 

horas. 
 

Na atenção ambulatorial, são realizadas consultas médicas, de enfermagem e 

nutricional diariamente, como também o serviço social, atendendo os usuários do 

espaço rural e urbana, os quais ainda têm dificuldades na marcação das consultas, 

devida à demanda reprimida ser maior do que os serviços ofertados. No setor de 

arquivo a marcação de consulta acontece através do prontuário físico, priorizando as 

crianças, gestantes, idosos, hipertensos, diabéticos, portadores de necessidades 

especiais dentre outros. Assim sendo, os pacientes são encaminhados para a triagem, 

onde são verificados os sinais vitais e aferidos os dados antropométricos, no caso peso 

e altura, pelos profissionais nos atendimentos primários, gerando informações que são 

processadas em produção ambulatorial, inseridas no Sistema de Informações 

Ambulatorial/SIA-SUS e e-SUS, sistemas que municiam a gestão no efetivo 

planejamento e a avaliação do nível de saúde, que são necessários para a organização 

das ações de promoção, prevenção e educação em saúde da coletividade.    

Na atenção hospitalar atende as quatro clínicas básicas, possuindo 02 leitos 

cirúrgicos, 06 leitos de obstetrícia, 08 leitos de clínica médica e 04 leitos pediátricos. 

Ainda conta com 02 leitos para observação, que não são cadastrados no SCNES como 

a legislação preconiza. Dispõe de equipe multiprofissional composta por servidores 

efetivos e contratados que trabalham em regime de escala de plantão ou sobreaviso, 

sendo a produção hospitalar inserida e processada no Sistema de Informações 

Hospitalares/SIH-SUS, com média de 100 internações/mês, os quais são avaliados e 



 
 

autorizados pelo 7º Centro Regional de Saúde/SESPA, em procedimentos pagos pelo 

Sistema Único de Saúde, transferido pelo Fundo Estadual de Saúde ao Fundo 

Municipal de Saúde, no valor aproximado de R$ 50.000,00, dos quais são pagos em 

parte os salários de profissionais médicos, com contrapartida financeira da gestão 

executiva municipal. 
 

Através do Centro de Testagem e Aconselhamento/CTA são disponibilizados os 

testes rápidos de HIV, Sífilis, Hepatites B e C. 
 

O Laboratório de Análise Clínica, encontra-se implementado ofertando os 

exames de hemograma, glicemia, colesterol, triglicerídeo, ureia, TGO, TGP, VDRL, 

tipagem sanguínea, urina, fezes e os demais necessários. 
 

Também o serviço de Radiologia encontra-se implementado ofertaando os 

serviços através de solicitação do profissional habilitado para atender os casos   de 

urgência e emergência. 

 
 

4.1.2 Pronto Atendimento 
 

 
Por Cachoeira do Arari encontrar-se na Gestão Básica, não dispõe de um   setor 

de urgência e emergência regulado, assim os casos que necessitam de atendimento 

nesta ótica passam pelo fluxo de atendimentos dos usuários, onde e realizado o 

cadastro das informações pessoais, com o primeiro atendimento, a escuta qualificada 

pelo profissional de enfermagem, que identifica a gravidade dos agravos, direcionando 

para os atendimentos específicos sobre a orientação e supervisão do profissional 

enfermeiro de sobreaviso e médico de plantão que identificam os casos que requerem 

internações, os casos passivos de resolução no município, tais como as diarreia, 

ferimentos abertos, sem lesão nos grandes vasos e casos de cefaleia, proveniente de 

doenças crônicas, entre outras.    

Nos agravos, tais como: infarto agudo do miocárdio, acidente vascular cerebral, 

fratura exposta, acidente com arma de fogo e branca, após a estabilização dos 

pacientes, caso seja necessário serão referenciados à Belém através do Sistema de 

Regulação/SISREG. 

 

4.1.3 Serviço de Atendimento Social 
 

 
O serviço de atendimento social, conta com 01 assistente social, que atende a 

demanda espontânea e encaminhada pelos demais serviços de saúde e outros órgãos 

do sistema de garantia de direitos do município. 
 



 
 

Atualmente, as maiores demandas são de encaminhamento dos casos de média 

a alta complexidade para o serviço de regulação do Estado do Pará por meio do 

TFD/Tratamento Fora de Domicílio. 

 
 

4.1.4 Atenção Básica 
 

 
De acordo com a Portaria GM/MS nº. 2.436, de 21 de setembro de 2017 no seu 

Artigo 2º que diz “A Atenção Básica é o conjunto de ações de saúde individuais, 

familiares e coletivos que envolvem promoção, prevenção, proteção, diagnóstico, 

tratamento, reabilitação, redução de danos, cuidados paliativos e vigilância em saúde, 

desenvolvida por meio de práticas de cuidado integrado e gestão qualificada, realizada 

com equipe multiprofissional e dirigida à população em território definido, sobre os 

quais as equipes assumem responsabilidade sanitária”. 
 

Na Atenção Primária, o município tem credenciadas 04 Equipes da Estratégia de 

Saúde da Família/ESF, estando implantadas 03 no espeço rural e 01 do espeço 

urbano, com uma cobertura de (33,34%) da população do município. 
  

Atualmente a atenção básica é uma política estruturante no Brasil, como 

preconiza a PNAB...na qual se faz necessária a ampliação da cobertura no município, 

otimizando à acessibilidade com equidade da coletividade, aproximando os serviços de 

saúde as comunidades de forma universal. 

O município ainda é gestão dupla, e é habilitado na básica, tipologia Rural 

remoto de acordo com a nova modalidade de financiamento da atenção básica, de 

acordo com a Programa Previne Brasil do MS. 

Para a RADIS (2017) “Quando funciona bem, a atenção básica é capaz de 

resolver mais de 80% dos casos que chegam a uma unidade de saúde”. Ou seja, a 

atenção básica organizada, implantando e implementando a promoção, prevenção e 

educação em saúde, é capaz de solucionar a maioria das internações de doenças que 

poderiam ser prevenidas pela atenção primária. 
 

No exame de Preventivo do Câncer do Colo do Útero/PCCU é realizada a coleta 

pela equipe de ESF do Retiro Grande e Unidade Mista, e posteriormente as lâminas 

são encaminhadas ao Laboratório Citomed Diagnóstico, que realiza o processamento 

das amostras para detectar alterações nas células do colo do útero e envia os 

resultados para a Secretaria de Saúde em até 30 dias. Seguindo o fluxo, os resultados 

são encaminhados aos enfermeiros responsáveis pelos serviços em cada 

estabelecimento de saúde, e nos casos que requerem tratamento e acompanhamento, 

é procedido o agendamento para a consulta médica, e quando necessário é 

referenciado para a Unidade de Referência Especializada Materno Infantil/URE-MIA. 



 
 

 
 

4.1.5. Equipe de Saúde Bucal 
 

 
O município tem credenciado 02 Equipes de Saúde Bucal I/ESB I, porém 

implantada apenas uma na ESF de Retiro Grande, cobrindo 16,67% da população. O 

serviço de odontologia também é oferecido na Unidade Mista de Cachoeira do Arari. 

Ambos ofertando os procedimentos de exodontia, profilaxia, restaurações, entre outras, 

porém insuficiente para atender a demanda espontânea na zona urbana e rural. 

As ações de promoção e prevenção desenvolvidas para os grupos específicos, 

tais como: saúde nas escolas por meio de palestras de escovação supervisionadas e 

aplicação de flúor, ainda são incipientes e mesmo o atendimento realizado para os 

grupos de gestantes, idosos, adultos, hipertensos e diabetes, não sofreram o processo 

de planejamento e acompanhamento destes usuários cadastrados. 
 

Por uma questão cultural procedimentos em exodontia ainda são predominantes, 

infelizmente caminhando na contramão da política da atenção primária na saúde bucal 

em fomentar a prevenção, restauração e recuperação. 

 

4.1.6 Vigilância Nutricional 
 

 
A Gestão do SUS por meio da atenção básica não dispõe até o momento, de 

uma rede de organização, monitoramento e avaliação dos dados nutricionais, 

preconizados pela Política Nacional de Alimentação e Nutrição (PNAN), que propõem 

trabalhar as ações de estratégicas de Vigilância Alimentar e Nutricional; Promoção da 

Saúde e da Alimentação Adequada e Saudável; Prevenção e Controle de Agravos 

Nutricionais; Programa Bolsa Família. 
 

Os atendimentos ambulatoriais nutricionais de Atenção Básica são os 

encaminhados pelos profissionais da Equipe de Estratégia em Saúde da Família e 

Equivalente, de forma incipiente, realizando acompanhamentos e avaliações 

nutricionais por meio do plano alimentar para a reeducação alimentar aos usuários. 

Também há a execução do cardápio ofertado no setor hospitalar na Unidade Mista de 

Cachoeira do Arari.  

 

4.1.7 Estratégias de Agente Comunitário de Saúde /EACS 
 

 
De acordo com a Portaria nº. 2.436, de 21 de setembro de 2017, a implantação 

da Estratégia de Agentes Comunitários de Saúde/EACS nas UBS traz a possibilidade 

de organização da Atenção Básica, com vista à implantação gradual da Estratégia de 



 
 

Saúde da Família para organizar o processo de planejamento a partir das 

necessidades do território, com priorização para a população com maior grau de 

vulnerabilidade e de risco epidemiológico. 
 

Em Cachoeira do Arari há um teto de 76 ACS´s, tendo credenciado 57 e 

implantados. Entretanto, existem áreas descobertas que precisam ser atendidas pelo 

programa.  

 
4.1.8 Programa Saúde na Escola (PSE) 
 
Nos anos anteriores o município não aderiu ao Programa Saúde na Escola. 

Sendo esta uma política intersetorial entre as Secretarias Municipais de Saúde e de 

Educação, em favor da implementação da educação permanente, atenção 

integralizada, avaliação das condições de saúde, prevenção de doenças e agravos, e 

promoção da saúde para as crianças, adolescentes e jovens do ensino público no 

âmbito das unidades escolares.  

 

4.1.9 Programa Auxilio Brasil 
 

 

Na área da saúde, o acompanhamento da condicionalidade não foi suspenso 

durante a pandemia, mais os registros das informações permaneceram como não 

obrigatória da 1ª vigência de 2020 até a 1ª vigência de 2021. Desde a 2ª vigência de 

2021, o MS decidiu por retornar a obrigatoriedade do registro do acompanhamento das 

condicionalidades de saúde. Os dados da 2ª vigência de 2021 serão utilizados para 

cálculo do IGD a partir de 2022. 

Na 2ª vigência de 2021, último dado disponível, 8.595 beneficiários (a) tinham 

perfil para acompanhamento das condicionalidades da saúde. Compõem o público para 

acompanhamento das condicionalides de saúde as crianças menores de 7 anos e as 

mulheres. 

O município conseguiu acompanhar 8.096 beneficiários (as), o que corresponde 

a uma cobertura de acompanhamento de 94,19%. O resultado nacional de 

acompanhamento na saúde foi de 79,78%.   

 
 

4.1.10 Promoção em Saúde 
 

 

A promoção em saúde é um conjunto de intervenções individuais, coletivas e 

ambientais de informações para comunicação por meio de uma abordagem mais 

comum com a coletividade, sendo responsável pela atuação sobre os determinantes 

sociais da saúde. 
 



 
 

Atualmente a promoção em saúde, é desenvolvida no município de forma não 

planejada, acontecendo de forma isolada à coletividade sobre as medidas para 

prevenção às enfermidades. 

 

4.1.11 Vigilância em Saúde 
 

 

A Vigilância em Saúde inclui a vigilância sanitária, epidemiológica, ambiental, 

endemias, saúde do trabalhador com atividades de prevenção e promoção da saúde da 

coletividade. Com estas ações no território, é possível obter informações das 

problemáticas em saúde para intervir, para reduzir os riscos e agravos de doenças e 

promover a qualidade de vida das pessoas. Atualmente, na Vigilância em Saúde, tem-

se os serviços: 
 

1. Vigilância Epidemiológica; 
 

2. Vigilância Sanitária; 
 

3. Vigilância Ambiental; 
 

4. Endemias; 

 

É necessária a reestruturação da Vigilância em Saúde, com a contratação de 

profissionais de nível superior para atuar nas vigilâncias acima citadas. 

Há necessidade de qualificação dos profissionais por meio de capacitações 

específicas para desenvolverem as atividades inerentes à Vigilância em Saúde. 

 
 

4.1.12 Assistência Farmacêutica 
 

 
De acordo com a Portaria GM/MS nº. 1.555, de 30 de julho de 2013 que 

dispõem sobre as normas e financiamento e de execução do Componente Básico da 

Assistência Farmacêutica no âmbito do Sistema Único de Saúde, os municípios 

recebem o recurso de R$ 2,36 por habitante. 
 

Atualmente no município de Cachoeira do Arari além do repasse federal, há 

também a contrapartida estadual e municipal da Assistência Farmacêutica, visando 

atender a farmácia básica com medicamentos necessários para assistências à saúde 

da coletividade. Assistência essa que compreende a seleção, aquisição, 

armazenamento, distribuição para a Unidade Mista (Equivalente) e para as Unidades 

Básicas de Saúde na zona rural, visando a dispensação aos usuários atendidos no 

âmbito do município. 
 

Com a implementação do Programa HORUS através da informatização das 

Unidades Básicas de Saúde na zona urbana e rural, haverá a possibilidade um melhor 



 
 

controle de estoque e manejo dos medicamentos e insumos, por conseguinte, 

organizar a dispensação de medicamentos aos usuários, de acordo com os programas 

de saúde da Atenção Básica. Atualmente o Programa HORUS não está sendo 

alimentado devido a não finalização da estrutura de informatização e mobiliários 

permanentes, insuficiência de recursos humanos treinados, que são requisitos mínimos 

necessários à implementação do programa no município. 
 

Também se faz necessária a implantação da Relação Municipal de 

Medicamentos/REMUME, a qual dará conformação à Política de Assistência 

Farmacêutica do município de Cachoeira do Arari. A REMUME elenca os 

medicamentos e insumos de uso ambulatorial e hospitalar disponibilizados no 

município e tem como embasamento legal a Lei nº 12.401/11 que estabelece que a 

dispensação de medicamentos no âmbito do SUS deve seguir as relações instituídas 

pela gestão local. 
 

Sendo o SUS um sistema em permanente construção coletiva, a qualificação da 

Assistência Farmacêutica ampliará a qualidade dos serviços farmacêuticos ofertados, 

impactando diretamente na qualidade de saúde da população. Para que esse objetivo 

seja alcançado deverá ser instituída e regulamentada uma comissão de Farmácia e 

Terapêutica multidisciplinar, com caráter consultivo e técnico, que possa assessorar a  

gestão municipal na formulação e implementação das políticas relacionadas com a 

prescrição e o Ciclo da Assistência Farmacêutica, ciclo este composto pela seleção, 

programação, aquisição, armazenamento e conservação, distribuição e dispensação de 

medicamentos. O ciclo deverá estar estruturado e hierarquizado, tendo como 

prioridades e metas a revisão permanente da REMUME, a promoção do uso racional 

de medicamentos e elaboração de procedimentos operacionais sistematizados que 

subsidiem principalmente os processos de compras. 

 
  

4.1.13 Gestão do Trabalho  
 
 

O município possui estrutura organizacional (organograma) formalizada por meio 

da LEI Nº. 037/2006-GAB/PMCA de 12/07/2006, sendo necessária a reorganização da 

estrutura do SUS, visando à inclusão de novas coordenações instituídas por leis, tais 

como: Atenção Básica e demais equipes de Estratégias em Saúde da Família, 

Assistência Farmacêutica, na Vigilância em Saúde, as vigilâncias epidemiológica, 

sanitária, ambiental e do trabalhador, pois, constatou-se no organograma da Prefeitura 

Municipal de Cachoeira do Arari, somente as coordenações de Divisão Administrativa, 

Atenção Básica e Vigilância em Saúde.  



 
 

 

PROPOSTA DE ORGANOGRAMA DA SECRETARIA DE SAÚDE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

O município não dispõe de Planos de Cargos, Carreiras e Salários (PCCS), 

conforme norteia a Portaria nº. 1.963, de 14 de agosto de 2007, fundamentado na LEI 

Nº. 8.142/1990, que garante a progressão profissional por escolaridade por meio da 

graduação, especialização, mestrado e doutorado, insalubridades e/ou periculosidade 

aos profissionais expostos aos riscos biológicos e de vida nas atividades exercidas no 

cumprimento de suas funções laborais e com respaldo nas normas reguladoras 

vigentes. 
 

Ainda é incipiente a Política Nacional de Educação Permanente, conforme 

norteia a Portaria GM/MS nº 1.996, de 20 de agosto de 2007, visando qualificar os 

profissionais de saúde por meio de curso e formação dos demais profissionais de 

saúde, objetivando melhorar os atendimentos de saúde no ambiente familiar. 
 

Portanto, no contexto atual, é altamente relevante fortalecer o setor de gestão do 

trabalho no que diz respeito à infraestrutura e a capacidade institucional.   

 

 



 
 

4.1.14 Controle Social 
 

 

De acordo com TCU/2014 “Governança no setor público compreende 

essencialmente os mecanismos de liderança, estratégia e controle postos em prática 

para avaliar, direcionar e monitorar a atuação da gestão, com vistas à condução de 

políticas públicas e à prestação de serviços de interesse da sociedade”. 
 

Assim sendo, as Conferências Municipais e o Conselho de Saúde são fóruns de 

representação e atuação direta da comunidade nas discussões das políticas de saúde 

para efetivar a governança no SUS, e com isso foram realizadas as plenárias para 

discutir acerca das Políticas de Vigilância em Saúde e Conferência Estadual de Saúde, 

que aprovou inúmeras propostas e diretrizes no âmbito municipal e estadual para 

serem implantadas e implementadas nos anos de 2018 a 2022, de acordo com a 

realidade local. 
 

O controle social tem avançado na governança do SUS, participando das 

decisões através de pareceres para implantação de projetos e outros, porém a 

complexidade de todo o sistema de saúde, requer não só a participação democrática 

em discussões, mas a capacitação permanente de gestores, trabalhadores e 

conselheiros locais de saúde para o enfrentamento dos desafios que se colocam no 

município. 
 

Neste contexto, diferenciar o que é gestão e governança é essencial para o 

processo de planejamento, pois, as dimensões da gestão, é o planejamento e controle, 

mas a governança é a fiscalização, avaliação e direcionamento das propostas 

pactuadas pela gestão. E uma vez que o monitoramento é da gestão, e não da 

governança, e precisamos estruturar o sistema para que isso ocorra no município, pois, 

a avaliação é do Sistema Único de Saúde através de seus órgãos reguladores. 
 

A implantação da Ouvidoria Municipal tem objetivo de avaliar as queixas e 

reclamações sobre o cumprimento dos serviços de saúde nos atendimentos dos 

profissionais na zona rural e urbana, a qual vem melhorar o processo de gestão do 

SUS, e devem ser avaliadas e deliberadas pelo Controle Social, que sugere propostas 

de mudanças e melhorias nos serviços ofertado pela gestão do SUS. 
 

O Conselho Municipal de Saúde de Cachoeira do Arari foi criado sob a Lei de nº. 

001, de 06 de julho de 1995, o qual desenvolve suas funções junto à gestão do SUS e 

sociedade civil organizada, reunindo-se, ordinariamente, uma vez por mês e  

extraordinariamente quando necessário para deliberar assuntos de interesse da gestão 

e governança, construindo diretrizes e propostas, aprovando planos, projetos e 

programas, fiscalizando a aplicação de recursos, prestação de contas, avaliando 



 
 

denúncias e deliberando por meio de resoluções, opinando, dando ideias e criticando, 

quando necessário, zelando pela política de saúde no município. 
 

As competências seguem à legislação pertinente tomando-se como base as Leis 

n. 8.080/1990 e a Lei n. 8.142/1990 e RESOLUÇÃO Nº. 453, de 10 de maio de 2012. 

 
 

4.1.15 Financiamento do SUS 
 

 

O Fundo Municipal de Saúde foi criado, sob a Lei de Nº 010, de 27 de abril de 
 

1993. 
 

O financiamento se dava em seis blocos que previa mais de 880 formas de 

repasse ao município, sem que tivesse liberdade para remanejá-los. 
 

Com a publicação da Portaria GM/MS nº. 3.992, de 28 de dezembro de 2017, 

que altera a Portaria de Consolidação nº. 6/MS, de 28 de novembro de 2017, 

contemplando o conteúdo da Portaria GM/MS nº. GM/MS nº. 204, de 29 de janeiro de 

2007, unificando os blocos de financiamento do SUS. 
 

E de acordo com Artigo 3º da PORTARIA GM Nº. 3.992, de 28 de dezembro de 

2017, que diz “Os recursos do Fundo Nacional de Saúde, destinados a despesas com 

ações e serviços públicos de saúde a serem repassados na modalidade fundo a fundo 

aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios serão organizados e transferidos na 

forma dos seguintes blocos de financiamento: I – Bloco de Custeio das Ações e 

Serviços Públicos de Saúde; e II – Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos 

de Saúde”  

 
 

I - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde: 
 

1. Atenção Básica; 
 

2. Atenção de Média e Alta Complexidade e Hospitalar; 
 

3. Assistência Farmacêutica; 
 

4. Vigilância em Saúde, e 
 

5. Gestão do SUS. 

 
 

 

II – Bloco de Investimentos na Rede de Serviços Públicos de Saúde: 

              1. Atenção Básica; 
 

2. Atenção Especializada; 
 

3. Vigilância em Saúde;     
 

4. Custeios e Desenvolvimento de Tecnologias em Saúde do SUS, e 
 

5. Gestão do SUS. 



 
 

 
 

 

Essas mudanças no financiamento do SUS fortalecem o planejamento 

ascendente das ações de saúde, pois, os recursos federais serão transferidos para 

custear as ações e serviços públicos de saúde que constarem no Plano de Saúde, e 

segundo CONASEMS (2017), “É que a gestão municipal ganha autonomia e liberdade 

para aplicar os recursos, de acordo com o Plano Municipal de Saúde. Muitas vezes, o 

dinheiro fica parado, sem possibilidade jurídica legal para gastá-lo, mesmo tendo 

necessidade de alocação de recursos em outras áreas”. 
 

Neste sentido, a PORTARIA GM Nº. 3.992, de 28 de dezembro de 2017, norteia 

que os recursos financeiros que compõem cada bloco de financiamento devem ser 

aplicados em ações relacionados ao próprio bloco, devendo ser observados: 
 

I – O estabelecido no Plano de Saúde e na Programação Anual de Saúde do 

Município submetidos ao respectivo Conselho de Saúde. 
 

Assim, o Plano Municipal de Saúde de Cachoeira do Arari – PMSCA-2018/2021 

deve ser submetida ao Conselho Municipal de Saúde com a previsão das ações e 

serviço públicos de saúde, estabelecidos na sua Programação Anual de Saúde – 2018, 

e encaminhado ao Ministério da Saúde por meio do Sistema SARGSUS através do 

Relatório Anual de Gestão até o dia 30 de março de cada ano. 
 

II – O cumprimento do objeto e dos compromissos pactuados e/ou 

estabelecidos em atos normativos específicos expedidos pela direção do Sistema 

Único de Saúde – SUS em sua respectiva esfera de competência. Ou seja, o 

SISPACTO-2017/2020 aprovado pelo Conselho Municipal de Saúde por meio da 

RESOLUÇÃO CMS Nº. 005, de 25 de abril de 2017 e pactuado junto a Comissão 

Intergestores Bipartite – CIB. 

A unificação dos blocos de financiamento dos recursos do SUS, tem a 

flexibilidade de aplicação dos recursos não utilizados na atenção básica, vigilância em 

saúde, desde que seja justificada a finalidade e inserida dentro do Plano de Saúde, o 

qual é vedada a utilização de pagamentos de cargos de chefias, excetos as 

relacionadas aos serviços previstos no Plano, abrindo a oportunidade de justificar a 

finalidade de pagamento das funções de coordenação da Atenção Básica, Vigilância 

em Saúde, incluindo às Vigilâncias Sanitária, Epidemiológica, Ambiental e Trabalhador,  

Assistência Farmacêutica, desde que seja inserido dentro do organograma da 

Secretaria Municipal de Saúde, apreciado pelo Conselho Municipal de Saúde e 

aprovado pela Câmara de Vereadores de Cachoeira do Arari. 
 



 
 

Para CONASENS (2017) “A unificação do repasse não significa que o gestor 

poderá negligenciar alguma área. Não existe a possibilidade de um gestor municipal 

dizer ‘eu não vou investir, eu não vou executar, eu não vou fazer’ ações dessa ou 

daquela área. Vigilância em Saúde é uma ação prevista na própria Constituição e 

Atenção Básica é uma política estruturante do SUS”. 
 

Contudo esta nova forma de financiamento, não muda o modelo de atenção à 

saúde no município, entretanto mudará a visão da gestão, a qual deverá ser baseada 

no planejamento das ações, e não nas demandas espontâneas, demonstrando aos 

órgãos reguladores e a comunidade os bons e maus gestores do SUS, pois o gestor 

que planejou suas ações, baseado nas problemáticas e necessidades da coletividade 

do território, terá resultados esperados exitosos, contudo o gestor que continuar 

executando ações voltadas para as demandas emergências, será apenas um apagador 

incêndio dos problemas de saúde local. 

 
 

4.1.16 Planejamento em Saúde e Gestão do SUS 
 

 

O planejamento estratégico situacional, obrigatoriamente vincula-se um modelo 

de planejamento que transita do presente para o futuro que queremos modificar no 

território através diretrizes, ações e recursos para alcançar os resultados esperados, 

afetando diretamente às pessoas, estabelecendo um contexto histórico e social. 
 

Os instrumentos de gestão, devem ser elaborados e fundamentados nas 

necessidades sociais em saúde da coletividade, uma vez que o planejamento é uma 

aposta de futuro, e deveria fazer parte das ações cotidianas de gestão, assim, o 

planejamento e gestão se articulam dinamicamente no presente ao futuro. 
 

E a sociedade precisa participar do processo de elaboração dos instrumentos de 

gestão do SUS, pois, é para eles que a gestão planeja suas ações de saúde cotidianas, 

devido que a participação envolve inúmeros grupos e atores sociais, que identificam 

suas necessidades e problemáticas, e atuam coletivamente desde o planejamento até 

a execução das ações para solucioná-los, e assim fortalecem a governança e mostram 

caminhos para a gestão do SUS.   

Assim, acredita-se que através da efetivação da governança e participação, 

tende-se a construção do processo de planejamento dos instrumentos de gestão do 

SUS, que será para responder as necessidades sociais, pois planejar é objetivar o bem 

comum, ou seja, fazer o básico do cotidiano da vida das pessoas no território, 

pensando no nível micro e macro da formulação de políticas que contribuem para a 

garantia da vida, e o acesso humanizado da atenção. 

 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
 

                  5 - DIRETRIZES, OBJETIVOS, METAS E INDICADORES 2022-2025 

               

 DIRETRIZ 1 – ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE (regionalização e hierarquização, territorialização, população adscrita, cuidado centrado 
na pessoa, resolutividade, longitudinalidade do cuidado, coordenação do cuidado, ordenação da rede e participação da comunidade). 

OBJETIVO 
Garantir o acesso da população a serviços e ações de qualidade mediante o aprimoramento da Política de Atenção 
Básica e resolutividade em tempo oportuno. 
 

Nº AÇÃO 
META 
2022 

META 
2023 

META 
2024 

META 
2025 

INDICADOR 

01 
Garantir a manutenção do Programa Mais 
Médicos conforme normativas do Ministério 
da Saúde.  

100% 100% 100% 100% 
Programa Mais Médicos mantido 

02 
Garantir a manutenção do Programa de 
Agentes Comunitários de Saúde 

100% 100% 100% 100% 
Programa de Agentes Comunitários de Saúde 
mantido 

03 
Redefinir a Territorialização da Atenção 
Básica 

10% 90% - - 
Territorialização da Atenção Básica redefinida 

04 
Implantar os Protocolos Assistenciais de 
acordo cos Redes de Atenção implantadas. 

10% 40% 60% 100% 
Protocolos Assistenciais implantados 

05 Dimensionamento de recursos humanos 100% - - - Recursos humanos dimensionados. 

06 
Garantir o alcance das metas dos indicadores 
do Programa Previne Brasil 

100% 100% 100% 100% 
Percentual de alcance das metas do Programa 
Previne Brasil. 

07 
Qualificação e atualização dos profissionais 
para melhorar a qualidade dos serviços de 
saúde oferecidos a população. 

3 3 3 3 
Número de capacitações realizadas. 

08 
Realizar monitoramento continuo dos 
sistemas de informações. 

100% 100% 100% 100% 
Percentual de sistemas de informações 
monitorados. 

09 
Adquirir equipamentos para otimizar a rede 
logica de informática e internet. 20% 

 
50% 

 
80% 100% 

Número de equipamentos adquiridos 

10 

Realizar capacitações para os servidores que 
fazem o atendimento do Programa Auxilio 
Brasil e das Políticas de Alimentação e 
Nutrição 

1 1 1 1 

Percentual de servidores capacitados 



 
 

11 
Implementar a Política Nacional de Saúde do 
Homem, idoso, e do adolescente. 

10% 40% 60% 100% 
Política Nacional de Saúde do Homem, idoso, e do 
adolescente. 

12 
Garantir o custeio das atividades 
odontológicas na prevenção, promoção e 
tratamento da população Cachoeirense. 

100% 100% 100% 100% 
Custeio das atividades odontológicas na prevenção, 
promoção e tratamento da população garantido 
 

13 
Garantir a disponibilidade de veículos para 
deslocamento das Equipes de Saúde da 
Família na Espaço urbana e rural 

100% 100% 100% 100% 
Quantidade de Veículos disponibilizados para 
deslocamento das Equipes de Saúde da Família 
 

14 

Ampliar o atendimento a pessoas com 
necessidades especiais, para garantir o 
acesso a medicamentos, órteses e próteses 
necessárias à sua recuperação e reabilitação. 

100% 100% 100% 100% 

Números de pessoas com necessidades especiais. 

15 
Garantir a cobertura vacinal contra a Covid 19 
 

100% 100% 100% 100% 
 Cobertura vacinal contra a Covid 19. 

16 
Monitorar os casos suspeitos e notificados de 
COVID 19. 

100% 100% 100% 100% 
Percentual de monitoramento dos casos suspeitos e 
notificados de Covid 19. 

17 
Realizar ações de promoção, prevenção e 
bloqueio contra a COVID 19 

100% 100% 100% 100% 
Número de ações de promoção, prevenção e 
bloqueio contra a COVID 19. 

18 
Manter o Centro de Referência para 
atendimento da COVID 19 

100% 100% 100% 100% 
Centro de Referência para atendimento da COVID 
19 implantado. 

19 
Adquirir Equipamentos de Proteção Individual- 
EPI para os profissionais da Atenção Básica 

100% 100% 100% 100% 
Percentual de Equipamentos de Proteção Individual- 
EPI para os profissionais da Atenção Básica. 

20 

Realizar contratação de profissionais para 
atendimento dos pacientes com diagnóstico 
positivo para a COVID 19 e SINDROMES 
GRIPAIS, se necessário.  

x x x X 

Número de profissionais para atendimento dos 
pacientes com diagnóstico positivo para a COVID 19 
e SINDROMES GRIPAIS. 

21 

Adquirir testes para diagnóstico da COVID 19 

100% 100% 100% 
100% 

 
 

Número de testes para diagnóstico da COVID 19 
 
 
 

22 

Locar veículos para atendimento dos 
pacientes com diagnóstico positivo para a 
COVID 19 e SINDROMES GRIPAIS, se 
necessário. 

x x X X 

Número veículos locados para atendimento dos 
pacientes com diagnóstico positivo para a COVID 19 
e SINDROMES GRIPAIS. 



 
 

23 
Disponibilizar alimentação para os 
profissionais que realizam as ações de saúde 
em geral. 

100% 100% 100% 100% 
Números de ações realizadas. 

24 
Adquirir combustível para abastecimento dos 
veículos que atendem os serviços de saúde 
em geral. 

100% 100% 100% 100% 
Consumo de combustível necessários para a 
realização dos serviços. 

25 
Promover campanhas educativas para a 
prevenção e tratamento das IST, com ênfase 
em HIV. 

2 2 2 2 
 Índice de IST  

26 
Realizar busca ativa de casos novos de sífilis 
na população em geral. 

100% 100% 100% 100% 
Percentual de busca ativa de casos novos de sífilis 
na população em geral. 

27 
Implementar as ações de prevenção a 
gravidez na adolescência 

1 2 2 2 
Número de ações de prevenção a gravidez na 
adolescência implementadas 

28 
Realizar capacitação sobre o manejo 
adequado dos agravos (IST, Tuberculose e 
Hanseníase e Sarampo). 

1 2 2 2 
Número de capacitações realizadas 

29 
Realizar capacitações sobre Notificações 
Compulsórias de Agravos 

1 2 2 2 
Número de capacitações realizadas 

30 
Realizar exames preventivos de rastreamento 
do câncer do colo do útero em todas as 
mulheres na faixa etária elegível. 

100% 100% 100% 100% 
Número de exames disponibilizados. 

31 
Referenciar para realização de mamografias 
de rastreamento para o câncer de mama em 
todas as mulheres na faixa etária elegível. 

100% 100% 100% 100% 
Número de exames disponibilizados. 

32 
Garantir a manutenção dos consultórios 
odontológicos das unidades básicas de 
saúde. 

100% 100% 100% 
100% 

Consultórios odontológicos das unidades básicas de 

saúde mantidos. 

33 
Reativação do serviço de atendimento de 
saúde bucal através da unidade odontológica 
móvel. 

- x - 
- 

Áreas descoberta e difícil acesso. 

34 

Implementar o programa de saúde itinerante, 
com equipes multiprofissionais no espaço 
rural. 

20% 40% 60% 

100% 

Número de áreas descobertas e de difícil acesso. 
 
 
 



 
 

35 

Credenciamento e expansão do número de 
ACS, através de Concurso ou processo 
seletivo público, conforme legislação do 
programa. 

  X  

 

Percentual de áreas descoberta.  

36 
Credenciamento e implantação de novas eSF, 
através de analise curricular  

2 2 - 
- 

Percentual de áreas descoberta. 

37 
Credenciamento e implantação de ESF 
Ribeirinha, através de analise curricular.  
 

- 1 - 
- 

Número de localidades ribeirinhas existe. 



 
 

Rede de Urgência e Emergência-RUE 

Nº AÇÃO 
META 
2022 

META 
2023 

META 
2024 

META 
2025 

INDICADOR 

38 
Habilitar 1 Unidade de Suporte Básico de 
Vida- ambulância 

- 1 1 - 
Unidade de Suporte Básico de Vida habilitada. 

39 
Aquisição de Unidade Móvel (semi-UTI) para 
Unidade Mista. 

 1 - - 
Número de pacientes que necessitam desse tipo 
de atendimento. 

 40 
Realizar transporte inter-hospitalar de 
pacientes vítimas de acidentes/violências 100% 100% 100% 100% 

Percentual de transporte inter-hospitalar de 
pacientes vítimas de acidentes/violências 
realizados. 

41 
Reforma da Unidade Mista 

 
2023 

 
  

Necessidade de reforma da Unidade. 

42 
Descentralizar o atendimento Ambulatorial da 
Unidade Mista  

 30% 40% 30% Fluxo crescente do número de atendimento 
ambulatorial. 

43 
Manutenção preventiva e corretiva do 
Aparelho de RX 

100% 100% 100% 100% Fluxo de atendimento realizados  

44 
Aquisição de Equipamentos e material 
permanente para laboratório da Unidade 
Mista.   

100% 100% 100% 100% 
Número de exames básicos realizados 

45 
Manutenção corretiva e preventiva dos 
equipamentos do laboratório da unidade 
mista. 

100% 100% 100% 100% 
Equipamentos existentes e a necessidade de 
manutenção. 

46 
Aquisição de material e equipamentos 
permanentes para Unidade Mista 

 20% 30% 50% Equipamentos e material permanente existentes e 
necessários. 

47 
Aquisição de aparelho de Ultrassonografia  
4D   

2024 

1 
 

 Apoio diagnostico  

48 
Ampliar o serviço de resgate de urgência e 
emergência em Ambulância. 

10% 40% 20% 30%  Número de translado em urgência e emergência. 

49 
Implantar o serviço de resgate de urgência e 
emergência de Ambulancha.  

2023 

1 
  

 Serviço de urgência e emergência implantado 

 



 
 

DIRETRIZ 2 – ORGANIZAÇÃO DAS REDES DE ATENÇÃO A SAÚDE OS/UBS 

Objetivo 
Reorganizar, estruturar e estabelecer fluxos e protocolos nos serviços e ações de saúde de forma integrada, 
articulada nos diferentes pontos e níveis de atenção à saúde, a fim de garantir controle, avaliação e regulação 
do acesso á população Cachoeirense. 

Nº AÇÃO 
META 
2022 

META 
2023 

META 
2024 

META 
2025 

INDICADOR 

01 
Manter a ofertar teste rápido de sífilis e HIV nas 
Unidades Básicas de Saúde (UBS) para as 
gestantes. 

100% 100% 100% 100% 
Percentual de gestantes que fizeram teste rápido 
de sífilis e HIV nas Unidades Básicas de Saúde 
(UBS). 

02 
Realizar acompanhamento ambulatorial da sífilis 
neonatal nos neonatos. 

100% 100% 100% 100% 
Percentual de neonatos com sífilis neonatal 
acompanhados no ambulatório. 

03 

Articular todas as medidas locais que garantam a 
logística, acondicionamento, distribuição e transporte 
e a execução dos testes rápidos nas UBS com 
qualidade e confiabilidade. 

100% 100% 100% 100% 

Percentual de medidas locais articuladas. 

04 
Monitoramento do tratamento e de cura para a sífilis 

100% 100% 100% 100% 
Percentual de tratamento e de cura para a sífilis 
monitorados. 

05 
Realizar capacitações dos profissionais de Atenção 
Básica para o manejo e a execução dos testes 
rápidos de HIV e sífilis. 

1 1 1 1 
 Número de capacitações realizadas 

06 
Monitorar a alimentação dos sistemas de informação 
para registro da realização dos testes rápidos 

100% 100% 100% 
100% 

Percentual de sistemas de informações 
monitorados. 

07 
Realizar busca ativa de crianças a vacinar na faixa 
etária preconizada no Calendário Vacinal do PNI-
MS. 

100% 100% 100% 
100% 

Percentual de busca ativa de crianças a vacinar 
na faixa etária preconizada no Calendário Vacinal 
do PNI-MS. 

08 
Realizar capacitação no Manejo adequado das 
doenças imunopreveníveis. 

1 1 1 1 
Número de capacitações realizadas. 

09 
Ampliar a cobertura vacinal contra o Sarampo 

    
Percentual de ampliação da cobertura vacinal 
contra o Sarampo. 

10 
Monitorar todos os casos suspeitos e confirmados de 
Sarampo 

100% 100% 100% 100% 
Percentual de monitoramento dos casos suspeitos 
e confirmados de Sarampo 

11 
Garantir a manutenção da Rede de Saúde Materno 
infantil. 

100% 100% 100% 100% 
Rede de Saúde Materno infantil mantida. 

 



 
 

DIRETRIZ 3 - MANUTENÇÃO  DA VIGILANCIA EM SAÚDE 

Objetivo 

Desenvolver ações capazes de eliminar, diminuir ou prevenir riscos á saúde, á população por meio do fortalecimento dos 
serviços e ações articulados com a Atenção Primária em Saúde(APS), que assegure acesso diagnóstico como suporte as 
Vigilâncias Epidemiológica, Sanitária e Ambiental, bem como monitorar os fatores de riscos não biológicos relacionados ao meio 
ambiente. 

Nº AÇÃO META INDICADOR 

01 
Garantir a manutenção das Vigilâncias 
Epidemiológica, Sanitária e Ambiental 

100% 100% 100% 100% 
Vigilâncias Epidemiológica, Sanitária e Ambiental 
mantidas. 

02 
Garantir a manutenção do Programa de 
Agente de Combate as Endemias 

100% 100% 100% 100% 
Programa Guardas de Endemias mantido. 

03 
Garantir a manutenção de vacinação e 
controle de doenças transmissíveis 

95% 95% 95% 95%95% 
Vacinação e controle de doenças transmissíveis 
mantidas 

04 
Garantir a manutenção do Programa de 
combate e controle do Vetor Aedes Aegypti, 
suas Arboviroses e malária. 

100% 100% 100% 100% 
Programa de combate e controle do Vetor Aedes 
Aegypti, Arboviroses e Malária mantidos. 

05 
Implementar medidas de controle vetorial 
 

- 1 1 1 
Número de medidas implementadas 

06 Fortalecer o monitoramento de fossas sépticas 100% 100% 100% 100% Monitoramento de fossas sépticas fortalecido. 

07 

Garantir e fortalecer o processo de fiscalização 
dos estabelecimentos sujeitos a Vigilância 
Sanitária, expandido as ações para toda 
Espaço Rural. 

25% 25% 25% 25% 

Percentual de estabelecimentos sujeitos a 
fiscalização sanitária fiscalizados. 

08 
Aquisição de câmara para conservação de 
imunobiológicos para todas as salas de vacina - 50% 50% - 

Número de salas de vacina existentes na rede de 
saúde municipal 

09 
Garantir o diagnóstico da Leishmaniose 
Tegumentar Americana- LTA 

100% 100% 100% 100% 
Diagnóstico da Leishmaniose Tegumentar 
Americana- LTA garantido. 

10 
Realizar atividades de Vigilância Ambiental nos 
domicílios 

100% 100% 100% 100% 
Percentual de atividades de Vigilância Ambiental 
realizada nos domicílios 

11 
Divulgar os serviços de Vigilância em Saúde 
nas escolas e bairros. 

100% 100% 100% 100% 
Número de divulgações realizadas. 

12 
Garantir a aquisição de uniformes para os 
servidores das vigilâncias. 

2022 -- 2024 - 
Número de uniformes adquiridos para os 
servidores das vigilâncias. 

13 
Implantação de sala de vacina na UBS do 
Espaço Rural.  

- 2023 2024 - 
 Número de UBS com sala de vacina implantada 



 
 

DIRETRIZ 4- Gestão do Sistema Único de Saúde 

Objetivo 

Realizar a gestão do SUS por meio de processo descentralizado na definição de metas pactuadas para a educação em saúde, 
investimentos e infraestrutura física e tecnológica, na implantação de um serviço aberto ao cidadão para escutar as 
reivindicações, as denúncias e também os elogios referentes aos diversos serviços disponíveis à população e implementação 
do acompanhamento e monitoramento da execução da assistência à saúde. 

Nº AÇÃO META INDICADOR 

01 
Implantar e implementar a Política de Gestão do 
Trabalho e Educação em Saúde  

X   
Gestão do Trabalho e Educação em Saúde 
implantada. 

02 
Realizar capacitações em Termos de Referencia – 
TR 

 1 1 1 
Número de capacitações realizadas. 

03 
Elaborar e efetivar Fluxos administrativos dos 
processos internos. 

 100% 100% 100% 100% 
Número de Fluxos administrativos elaborados e 
efetivados. 

04 
Elaborar cronograma mensal de veículos 
disponíveis para os serviços 

100% 100% 100% 100% 
Número de cronogramas mensais elaborados. 

05 
Elaborar mapa de consumo mensal de combustível 
dos veículos da frota pertencente a SEMSACA 

100% 100% 100% 100% 
Número de mapas de consumo mensal de 
combustível elaborados. 

06 
Manter atualizado e sob monitoramento o cadastro 
das Unidades de Saúde no Cadastro Nacional de 
Estabelecimentos Assistenciais de Saúde- CNES 

100% 100% 100% 100%  
Número de Unidades de Saúde com cadastro 
atualizado e monitorado. 

07 
Implantar a ouvidoria Municipal com vistas ao 
fortalecimento da gestão de saúde municipal. 

 
2023 

1 
  

 Índice de reclamações dos usuários dos SUS 
sobre os serviços de saúde 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

DIRETRIZ 5 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (Garantir assistência à saúde aos serviços 
Ambulatoriais e Hospitalares de Média e Alta Complexidade a toda a população.) 

Objetivo Ampliar e otimizar a capacidade instalada da rede de atenção especializada ambulatorial e hospitalar. 

Nº AÇÃO 
META 
2022 

META 
2023 

META 
2024 

META 
2025 

INDICADOR 

01 
Garantir a manutenção do serviço de Média e Alta 
Complexidade Ambulatorial e Hospitalar. 

100% 100% 100% 100% 
Demanda de oferta e procura dos serviços de 
media complexidade. 

02 
Disponibilizar profissionais técnicos, bioquímicos, 
biomédicos capacitados e administrativos para 
atuarem no Laboratório 

100% 100% 100% 100% 
Número de profissionais disponibilizados  

03 
Assegurar o abastecimento de materiais de 
consumo, técnico e insumos laboratoriais para 
garantir o funcionamento do laboratório. 

100% 100% 100% 100% 
Percentual de abastecimento de materiais de 
consumo, técnico e insumos laboratoriais. 

04 
Realizar consultas especializadas, através da 
regulação (Telemedicina e SISREG). 

100% 100% 100% 100% Número de consultas especializadas realizadas. 

05 
Implantar e Implementar o Centro de Atenção 
Psicossocial (CAPS), Residenciais Terapêuticas.  

 2023 
1 

   Número de CAPS implantados 

06 
Realizar exames de media e alta  complexidade 
através da regulação (SISREG e CER). 

100% 100% 100% 100% 
Número de exames especializados realizados. 

07 
Assegurar a manutenção do atendimento medico 
24h  

100% 100% 100% 100% 
Demanda de atendimentos realizados 

08 
Assegurar a realização das cirurgias de urgência e 
emergência. 

100% 100% 100% 100% 
Demanda de cirurgias de urgência e emergência. 

09 
Assegurar a realização das cirurgias eletivas. 
 

100% 100% 100% 100% 
 Demanda das cirurgias eletivas, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

DIRETRIZ 6 - MANUTENÇÃO E APRIMORAMENTO DA POLITICA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA. 

Objetivo 
Desenvolver conjunto de ações voltadas à promoção, proteção e recuperação da saúde, por meio da promoção do acesso 
aos medicamentos, uso racional, prescrição, dispensação e o consumo  desses no município. 

Nº AÇÃO 
META 
2022 

META 
2023 
 

META 
2024 

META 
2025 

INDICADOR 

01 
Garantir a manutenção da Política de Assistência 
Farmacêutica 
 

100% 100% 100% 100% 
Política de Assistência Farmacêutica mantida. 

02 
Estruturar e adequar as farmácias das Unidades 
Básicas de Saúde, conforme a Política de 
Assistência Farmacêutica. 

x x   
Número de unidades estruturadas e adequadas. 

03 
Ampliar o acesso aos medicamentos e correlatos 
nas unidades de Saúde do  Espaço urbana e rural 
do município. 

25% 25% 25% 25% 
Percentual de Unidades Básicas de Saúde com 
acesso ampliado. 

04 

Garantir o atendimento da demanda dos 
medicamentos padronizados na Relação de 
Medicamentos Essenciais (REMUME) aos 
munícipes.  

100% 100% 100% 100% 

Percentual de atendimentos da demanda de 
medicamentos. 

05 
Revisão a cada 2 anos a Relação Municipal de 
Medicamentos –REMUME e REMAP anualmente. 

  x  x 
Número de revisões da Relação Municipal de 
Medicamentos- REMUME. 

06 
Realizar capacitações sobre o uso racional, 
prescrição, dispensação e o consumo de 
medicamentos. 

Um a 
cada 
ano 

Um a 
cada 
ano 

Um a 
cada 
ano 

Um a 
cada 
ano 

Número de ações realizadas e distribuição de 
cartilha ou folders informativos sobre uso de 
medicamentos.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

DIRETRIZ 7- MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SEMSACA 

Objetivo 
Manter toda a estrutura de saúde sob gestão do município, garantindo remuneração e encargos da força de trabalho e 
contratação de empresas prestadoras de serviços continuados para o pleno funcionamento de toda a assistência e da gestão . 

Nº AÇÃO META INDICADOR 

01 
Assegurar o pagamento dos salários e remuneração 
dos Servidores sob gestão municipal lotados na 
SEMSACA. 

100% 100% 100% 100% 
Salários de servidores. 

02 
Assegurar o pagamento dos salários e remuneração 
dos Servidores contratados por tempo determinado 
lotados na SEMSACA. 

100% 100% 100% 100% 
Percentual de parcelas de salários de servidores 
contratados por tempo determinado efetuadas. 

03 

Assegurar a contratação e pagamento de empresas 
terceirizadas, necessárias para apoio e 
funcionamento dos serviços assistenciais e da 
SEMSACA, se necessário.  

100% 100% 100% 100% 

Número de contratações realizadas. 

04 
Assegurar o abastecimento de materiais de 
consumo para garantir o funcionamento de todas as 
unidades assistenciais e da SEMSACA 

100% 100% 100% 100% 
Abastecimento de materiais de consumo 
assegurado. 

05 
Realizar aquisição de equipamentos e materiais 
permanentes para as unidades assistenciais e para 
a SEMSACA. 

100% 100% 100% 100% 
Percentual de equipamentos adquiridos. 

06 Assegurar o cumprimento das Sentenças Judiciais. 100% 100% 100% 100% Cumprimento de sentenças judiciais assegurado. 

07 
Assegurar pagamentos das Concessionárias de 
Serviços Públicos (energia elétrica, água, internet, 
telefone e etc) 

 
100% 

 
100% 

 
100% 

 
100% 

Número de pagamentos de concessionárias 
realizados. 

08 
Assegurar o pagamento das diárias-pessoal civil dos 
servidores sob gestão municipal lotados na 
SEMSACA. 

 
100% 

 
100% 

 
100% 

 
100% 

Percentual de pagamento das diárias-pessoal civil 
dos servidores assegurado. 

09 
Assegurar o pagamento de passagens e despesas 
com locomoção dos servidores sob gestão municipal 
lotados na SEMSACA, a serviço. 

100% 100% 100% 100% 
Percentual de pagamento de passagens e 
despesas com locomoção dos Servidores 
assegurado. 

10 
Assegurar o pagamento de outros serviços de 
terceiros- pessoa física. 
 

100% 100% 100% 100% Outros serviços de terceiros- pessoa física 
realizados. 
 



 
 

 

11 
Assegurar o pagamento de outros serviços de 
terceiros- pessoa jurídica. 

100% 100% 100% 100% Outros serviços de terceiros- pessoa jurídica 
realizados. 

12 
Pagamento de indenizações e restituições 
trabalhistas 

100% 100% 100% 100% 
Percentual de pagamento de Indenizações e 
restituições trabalhistas realizado. 

13 
Assegurar o pagamento das diárias-pessoal civil do 
Conselho Municipal de Saúde – Controle Social 100% 100% 100% 100% 

Percentual de pagamento das diárias-pessoal civil 
do Conselho Municipal de Saúde – Controle 
Social assegurado 

14 
Assegurar o pagamento de passagens e despesas 
com locomoção do Conselho Municipal de Saúde – 
Controle Social 

100% 100% 100% 100% 
Percentual de pagamento de passagens e 
despesas com locomoção do Conselho Municipal 
de Saúde – Controle Social assegurado. 

15 
Outros serviços de terceiros - Pessoa Física - 
Conselho Municipal de Saúde – Controle Social 

100% 100% 100% 100% Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Física - 
Conselho Municipal de Saúde – Controle Social 
realizado. 

16 
Outros serviços de terceiros- Pessoa Jurídica- 
Conselho Municipal de Saúde – Controle Social 

100% 100% 100% 100% Outros serviços de terceiros - Pessoa Jurídica - 
Conselho Municipal de Saúde – Controle Social 
realizados. 

17 

Assegurar o abastecimento de materiais e 
equipamentos de consumo para garantir o 
funcionamento do Conselho Municipal de Saúde – 
Controle Social 

100% 100% 100% 100% 

Percentual de abastecimento de materiais de 
consumo para garantir o funcionamento do 
Conselho Municipal de Saúde – Controle Social. 

18 
Implantação de SAC nas comunidades que ainda 
não possuem abastecimento de água potável. 

25% 25% 25% 25% 
 Número de comunidades sem abastecimento de 
água potável. 

19 
Implantação de MSD, através do Programa de 
Melhorias Sanitárias 

 25% 25% 30% 
 Número de MSD implantados 

20 

Realizar o Concurso Público municipal e/ou 
processo seletivo Público, abrangendo as 
necessidades da Secretaria Municipal de Saúde e 
reposição de profissionais e criação de novos 
cargos. 

 x   

Concursos Publico Realizado 

 
 
 



 
 

 
 

DIRETRIZ 8  INVESTIMENTO E INFRAESTRUTURA FÍSICA E TECNOLÓGICA 

Objetivo 
Ampliar, Modernizar, e Qualificar a Rede de Saúde do município de Cachoeira do Arari nos diferentes níveis de atenção, 
promovendo a melhoria da prestação de serviços aos usuários do sistema, a partir de construções, ampliações, reformas e 
aquisições de equipamentos, dos espaços físicos, ambiência e serviços especializados, tornando-os resolutivos. 

Nº AÇÃO META 
2022 

META 
2023 

META 
2024 

META 
2025 

INDICADOR 

01 
Construção do prédio do centro laboratorial de 
análises clínicas   

 x  
 Número de exames realizados 

02 
Reforma e revitalização de Postos de Saúde.  
 

2 2 2 2 
 Número de UBS e Postos de Saúde existentes e 
necessário. 

03 Construção da UBS do Aeroporto.  X   Cobertura da Atenção Básica no município. 

04 
Reforma e ampliação do prédio da secretaria 
municipal de saúde 

  X  
 Fluxo de atendimento ao publico 

05 
Reforma e Ampliação do prédio da Vigilância 
Sanitária e Epidemiológica. 

 X   
 Fluxo de atendimento ao público, e notificação de 
agravos 

06 
Construção do Centro de Fisioterapia e Reabilitação. 

  
X 
 

 
 Número de pacientes referenciados. 

07 
Reforma e ampliação da UBS de Retiro Grande. 

 
X 
 

  
 Aumento da demanda de atendimentos pela UBS  

08 
Adquirir um veículo para as atividades da Vigilância 
em Saúde 

 X   
Veículo para as atividades da Vigilância em 
Saúde adquirido. 

09 
Adquirir equipamento e material permanente para os 
postos de Saúde da rede municipal 

 X X  
Equipamento e material permanente para o Posto 
de Saúde 

10 
Adquirir equipamento e material permanente para as 
Unidade Básica de Saúde.  X X  

Equipamento e material permanente para a 
Unidade Básica de Saúde. 
 

11 
Adquirir unidade móvel de saúde para a Unidade 
Básica de Saúde. Veículo de Transporte Sanitário 
(com acessibilidade – 1 cadeirante) 

   X 
Unidade móvel de saúde para a Unidade Básica 
de Saúde. Veículo de Transporte Sanitário (com 
acessibilidade – 1 cadeirante) adquirido. 

12 
Aquisição de material permanente de informática 
para as unidades de saúde.  

 X X X 
material e permanente de informática para as 
unidades de Saúde. 

 



 
 

 

DIRETRIZ 9- MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO 

Objetivo 
Qualificar e consolidar o modelo de gestão da SEMSACA e dos serviços que compõem o Sistema Único de Saúde no 
Município de Cachoeira do Arari, fortalecendo a governança municipal 

Nº AÇÃO 
META 
2022 

META 
2023 

META 
2024 

META 
2025 

INDICADOR 

01 
Adequar a estrutura organizacional da Secretaria 
Municipal de Saúde – SEMSACA - Organograma.  

1   
Estrutura organizacional da SEMSACA adequada. 

02 
Elaboração do Plano de Cargo, Carreira, Salário e 
Remuneração para os profissionais da saúde 
municipal  

 2023   
 Inexistência do Plano. 

03 

Contratar profissionais da área medica: 
Odontólogos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, 
psicólogos, fisioterapeutas, educador físico entre 
outros, se necessário. 

x x x X 

 Garantia da qualidade dos serviços e 
atendimento da rede municipal de saúde. 

 
 

DIRETRIZ 10- CONTROLE SOCIAL  

Objetivo  Promover o acompanhamento da utilização dos recursos do SUS 

Nº AÇÃO 
META 
2022 

META 
2023 

META 
2024 

META 
2025 

INDICADOR 

01 
Garantir a realização das  reuniões ordinárias do 
Conselho Municipal de Saúde 

100% 100% 100% 100% 
Número de reuniões ordinárias realizadas. 

02 
Garantir a realização de  reuniões extraordinárias do 
Conselho Municipal de Saúde 

100% 100% 100% 100% Número de reuniões extraordinárias realizadas. 

03 

Apoiar o Conselho Municipal de Saúde na realização 
da Conferencia de Saúde e Conferencias temáticas, 
para garantir a participação da comunidade no 
controle social. 

100% 100% 100% 100% 

Número de Conferencias realizadas. 

04 
Garantir o funcionamento do Conselho Municipal de 
Saúde 

100% 100% 100% 100% 
Funcionamento do Conselho Municipal de Saúde 
garantido 

05 
Garantir que o Conselho Municipal de Saúde realize 
fiscalizações nos Estabelecimentos de Saúde 
Municipais 

100% 100% 100% 100% 
Serviços de saúde existentes no município. 



 
 

06 

Garantir que o Conselho Municipal de Saúde 
acompanhe e controle a movimentação e o destino 
dos recursos na execução orçamentaria do Fundo 
Municipal de Saúde 

100% 100% 100% 100% 

Controle da movimentação e o destino dos 
recursos na execução orçamentaria do Fundo 
Municipal de Saúde acompanhados pelo CMS 

07 
Assegurar o abastecimento de material de consumo, 
para garantir o funcionamento do CMS.  

100% 100% 100% 100% 
 Demanda do CMS 

08 
Garanti que os instrumentos de gestão sejam 
submetidos, apreciados, e tenham a participação 
CMS. 

100% 100% 100% 100% 
 Instrumentos apreciados pelo CMS 

09 
Garantir que CMS encaminhe sua programação 
anual de suas atividades. 

Uma 
por 
ano 

Uma 
por 
ano 

Uma 
por 
ano 

Uma 
por 
ano 

 Programação de atividades do CMS. 

10 
 Construção da Sede do CMS  

 
 2024  

 Estrutura de funcionamento do CMSS. 

11 
Aquisição de Veículo para Controle Social/CMS. 

  2024  
 Deslocamento de conselheiros em suas 
atividades no CMS. 

12 
Realizar capacitação permanente para os 
conselheiros municipal de saúde. 

Duas a 
cada 
ano 

Duas a 
cada 
ano 

Duas a 
cada 
ano 

Duas a 
cada 
ano 

 Conselheiros capacitados e treinados. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 

  
 
6 – MONITORAMENTO 
 
 
 

 

Por ser um instrumento de gestão do SUS, o Plano Municipal de Saúde de Cachoeira do Arari 

requer as avaliações periódicas. Será operacionalizado pela Secretaria Municipal da Saúde de Cachoeira do Arari e 

acompanhado através de Programação Anual de Saúde (PAS), além de sistematizar anualmente através dos 

Relatórios Anuais de Gestão e (DIGISUS). Ambos serão submetidos à apreciação e aprovação do CMS/CA. 

Ainda serão realizadas reuniões técnicas com as coordenações instituídas no município por meio 

de reuniões semestral para avaliação e monitoramento das diretrizes, objetivos, metas e indicadores pactuados pela 

gestão para o período de vigência do PMS. 

Desta forma, após as análises dos resultados alcançados ou não pelo planejamento da Gestão 

do SUS, o Controle Social, recomendará a redefinição das diretrizes, objetivos, metas e indicadores (DOMI), ou 

solicitará a alteração e/ou a substituição das pactuações do Plano Municipal de Saúde de Cachoeira do Arari. 

 

 

 

 
 

 

                                                             
 
 
 



 
 

                                                                                                                                                                                                     
 

 
 
 
 
7 - CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
 

 

Este Plano Municipal de Saúde de Cachoeira do Arari, foi aprovado pela CMSCA, sendo resultante do exercício na formulação das 

políticas públicas e deverá constituir-se em instrumento de trabalho de referência para a gestão da saúde no município, no período de 

2022 - 2025, permitindo a adoção de estratégias intersetoriais capazes de modificar a realidade sanitária/epidemiológica, com o 

envolvimento dos diferentes atores sociais interessados na busca da qualidade de vida e do desenvolvimento social da população. 
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