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SISREG – Sistema de Regulação 

 

1. Introdução 

A lei 8080/90 estabelece como atribuição comum 

a elaboração e atualização periódica do plano municipal de saúde, indicando ainda 

que a proposta orçamentária da saúde deve ser feita em conformidade com o Plano. 

A portaria 3.332/GM/2006 define que o Plano Municipal de Saúde (

instrumento básico que, em cada esfera, norteia a definição da Programação Anual 

das ações e serviços de saúde prestados, assim como da gestão do 

mesma portaria, o Plano apresenta as intenções e os resultados a serem buscados 

no período de quatro anos, expressos em objetivos, diretrizes e metas.

O processo de planejamento, na saúde deve compatibilizar a percepção de 

governo com as necessidades e os interesses da sociedade. A busca pela solução de 

problemas de uma população deve defi

realidade de modo a alcançar uma nova situação em que haja melhor qualidade de 

vida, maiores níveis de saúde e bem

social desta população. 

A elaboração do PMS e dos inst

entendida como um processo dinâmico que permite a revisão permanente dos 

objetivos, prioridades, estratégias e ações, seja pela superação de problemas, sejam 

pelas mudanças de cenários - epidemiológicos e políticos.

que os quadros técnicos das secretarias sejam capacitados para o monitoramento 

das ações implementadas, avaliando a própria implementação, sua eficiência e 

eficácia assim como os fatores facilitadores e dificultadores.

O Plano Municipal de Saúde (PMS) é um documento que reúne e organiza as 

propostas de ação do governo municipal para a área da saúde, oferecendo soluções 

relacionadas às necessidades e aos problemas da população local. O Plano, deste 

modo, considera as diretrizes g

nacional e estadual. 

 É uma exigência legal e configura

metas e resultados a serem alcançados pelo SUS em um período de quatro anos. 
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A lei 8080/90 estabelece como atribuição comum à união, estados e municípios 

a elaboração e atualização periódica do plano municipal de saúde, indicando ainda 

que a proposta orçamentária da saúde deve ser feita em conformidade com o Plano. 

A portaria 3.332/GM/2006 define que o Plano Municipal de Saúde (

instrumento básico que, em cada esfera, norteia a definição da Programação Anual 

das ações e serviços de saúde prestados, assim como da gestão do SUS.

mesma portaria, o Plano apresenta as intenções e os resultados a serem buscados 

ríodo de quatro anos, expressos em objetivos, diretrizes e metas. 

O processo de planejamento, na saúde deve compatibilizar a percepção de 

governo com as necessidades e os interesses da sociedade. A busca pela solução de 

problemas de uma população deve definir as intervenções que possam mudar uma 

realidade de modo a alcançar uma nova situação em que haja melhor qualidade de 

vida, maiores níveis de saúde e bem-estar e que propicie um maior desenvolvimento 

A elaboração do PMS e dos instrumentos que o operacionalizam deve ser 

entendida como um processo dinâmico que permite a revisão permanente dos 

objetivos, prioridades, estratégias e ações, seja pela superação de problemas, sejam 

epidemiológicos e políticos. Desta forma é fundamental 

que os quadros técnicos das secretarias sejam capacitados para o monitoramento 

das ações implementadas, avaliando a própria implementação, sua eficiência e 

eficácia assim como os fatores facilitadores e dificultadores.  

Municipal de Saúde (PMS) é um documento que reúne e organiza as 

propostas de ação do governo municipal para a área da saúde, oferecendo soluções 

relacionadas às necessidades e aos problemas da população local. O Plano, deste 

modo, considera as diretrizes gerais definidas para a política da saúde nas esferas 

uma exigência legal e configura-se como um instrumento para relacionar as 

metas e resultados a serem alcançados pelo SUS em um período de quatro anos. 
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união, estados e municípios 

a elaboração e atualização periódica do plano municipal de saúde, indicando ainda 

que a proposta orçamentária da saúde deve ser feita em conformidade com o Plano. 

A portaria 3.332/GM/2006 define que o Plano Municipal de Saúde (PMS), é o 

instrumento básico que, em cada esfera, norteia a definição da Programação Anual 

SUS. Segundo a 

mesma portaria, o Plano apresenta as intenções e os resultados a serem buscados 

 

O processo de planejamento, na saúde deve compatibilizar a percepção de 

governo com as necessidades e os interesses da sociedade. A busca pela solução de 

nir as intervenções que possam mudar uma 

realidade de modo a alcançar uma nova situação em que haja melhor qualidade de 

estar e que propicie um maior desenvolvimento 

rumentos que o operacionalizam deve ser 

entendida como um processo dinâmico que permite a revisão permanente dos 

objetivos, prioridades, estratégias e ações, seja pela superação de problemas, sejam 

Desta forma é fundamental 

que os quadros técnicos das secretarias sejam capacitados para o monitoramento 

das ações implementadas, avaliando a própria implementação, sua eficiência e 

Municipal de Saúde (PMS) é um documento que reúne e organiza as 

propostas de ação do governo municipal para a área da saúde, oferecendo soluções 

relacionadas às necessidades e aos problemas da população local. O Plano, deste 

erais definidas para a política da saúde nas esferas 

se como um instrumento para relacionar as 

metas e resultados a serem alcançados pelo SUS em um período de quatro anos. 
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Sua elaboração, que envolve 

abranger o levantamento e a análise das informações sobre a situação da saúde no 

município. 

Este plano tem por objetivo indicar soluções para os principais problemas 

detectados traçando estratégias para a con

função essencial: a de promover, proteger e recuperar a saúde da população. A 

Secretaria Municipal de Saúde de Centenário apresenta seus objetivos, diretrizes e 

metas para o quadriênio 2018

acordo com as diretrizes, objetivos, metas e indicadores de saúde do SISPACTO 

conforme pactuação em Comissão 

por objetivo apresentar as fichas de qualificação dos 23 indicadores estabelecidos 

para os anos de 2017 a 2021, conforme decisão tomada na reunião ordinária da 

Comissão Intergestores Tripartite em 24 de novembro de 2016 e 

Oficial da União, em 12 de dezembro de 2016, por meio da Resolução n° 8. Os 

indicadores, relacionados a diretrizes nacionais, são compostos por 20 indicadores 

universais, ou seja, de pactuação comum e obrigatória e 3 indicadores específ

pactuação obrigatória quando forem observadas as especificidades no território, 

conforme orientações nas fichas. Também são considerados indicadores

os quais contemplam os eixos da

Farmacêutica; Gestão do SUS; 
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Sua elaboração, que envolve questões técnicas, políticas e econômicas, deve 

abranger o levantamento e a análise das informações sobre a situação da saúde no 

Este plano tem por objetivo indicar soluções para os principais problemas 

detectados traçando estratégias para a continuidade do processo, buscando sua 

função essencial: a de promover, proteger e recuperar a saúde da população. A 

Secretaria Municipal de Saúde de Centenário apresenta seus objetivos, diretrizes e 

8-2021, estratificados segundo os eixos prioritários

acordo com as diretrizes, objetivos, metas e indicadores de saúde do SISPACTO 

conforme pactuação em Comissão Inter gestores Tripartite – CIT. O SISPACTO tem 

por objetivo apresentar as fichas de qualificação dos 23 indicadores estabelecidos 

para os anos de 2017 a 2021, conforme decisão tomada na reunião ordinária da 

Comissão Intergestores Tripartite em 24 de novembro de 2016 e publicado no Diário 

Oficial da União, em 12 de dezembro de 2016, por meio da Resolução n° 8. Os 

indicadores, relacionados a diretrizes nacionais, são compostos por 20 indicadores 

universais, ou seja, de pactuação comum e obrigatória e 3 indicadores específ

pactuação obrigatória quando forem observadas as especificidades no território, 

conforme orientações nas fichas. Também são considerados indicadores

contemplam os eixos da Atenção Básica; Vigilância em Saúde; 

êutica; Gestão do SUS; Média e Alta Complexidade. 
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questões técnicas, políticas e econômicas, deve 

abranger o levantamento e a análise das informações sobre a situação da saúde no 

Este plano tem por objetivo indicar soluções para os principais problemas 

tinuidade do processo, buscando sua 

função essencial: a de promover, proteger e recuperar a saúde da população. A 

Secretaria Municipal de Saúde de Centenário apresenta seus objetivos, diretrizes e 

eixos prioritários de 

acordo com as diretrizes, objetivos, metas e indicadores de saúde do SISPACTO 

CIT. O SISPACTO tem 

por objetivo apresentar as fichas de qualificação dos 23 indicadores estabelecidos 

para os anos de 2017 a 2021, conforme decisão tomada na reunião ordinária da 

publicado no Diário 

Oficial da União, em 12 de dezembro de 2016, por meio da Resolução n° 8. Os 

indicadores, relacionados a diretrizes nacionais, são compostos por 20 indicadores 

universais, ou seja, de pactuação comum e obrigatória e 3 indicadores específicos, de 

pactuação obrigatória quando forem observadas as especificidades no território, 

conforme orientações nas fichas. Também são considerados indicadores municipais 

Vigilância em Saúde; Assistência 



 

 

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CENTENÁRIO 

 

2. Caracterização da secretaria municipal de saúde
 

2.1. Identificação Da Secretaria.

 
Razão Social da Secretaria: 

CNPJ da Secretaria Municipal de Saúde:

CNPJ do Fundo Municipal de Saúde:

Endereço da Secretaria Municipal de Saúde:

CEP: 

Telefone: 

E-mail: 

Site da Secretaria (se houver): 

2.2. Identificação do Secretário
 

Nome: 

Data da Posse: 

Período da gestão: 

   

2.3. Informações do Fundo Municipal de Saúde 
 

Instrumento Legal de Criação do Fundo Municipal de Saúde 
(Lei): 

CNPJ do Fundo Municipal de Saúde:

O Gestor do Fundo é o Secretário da Saúde:

Nome do Gestor do Fundo Municipal de Saúde:

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CENTENÁRIO - TO 
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Caracterização da secretaria municipal de saúde 

Da Secretaria. 

Secretaria Municipal de Saúde 

CNPJ da Secretaria Municipal de Saúde: 
Não possui. 

CNPJ do Fundo Municipal de Saúde: 
12.013.802.0001/15 

Endereço da Secretaria Municipal de Saúde: Rua Ferreira Araújo. 

77723.000 

63 34201145 

centenario@saude.to.gov.br 
centenario1232017@gmail.com 
 

--------------------------------------------------

Identificação do Secretário 

Kelma de Souza França 

02 de janeiro de 2017 

2018-2021 

Informações do Fundo Municipal de Saúde  

Instrumento Legal de Criação do Fundo Municipal de Saúde  

CNPJ do Fundo Municipal de Saúde: 12.013.802.0001/15.

O Gestor do Fundo é o Secretário da Saúde: Sim. 

Nome do Gestor do Fundo Municipal de Saúde: Kelma de Souza França.
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-------------------------------------------------- 

12.013.802.0001/15. 

Kelma de Souza França. 
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2.4. Informações sobre o Último Plano de Saúde
 

Período que se refere o Plano de Saúde:

Data de aprovação no Conselho Municipal de 
Saúde: 

2.5. Informações sobre o Plano de Carreira, Cargos e Salários 
 

O município possui o PCCS:  

O município possui Comissão de elaboração do 
PCCS: 

2.6. Informações sobre a Regionalização 
O município pertence a alguma Comissão 
Intergestora Regional – CIR: 

Nome da CIR: 

O município participa de algum consórcio: 

O município esta organizado em regiões 
intramunicipal: 
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Informações sobre o Último Plano de Saúde 

Período que se refere o Plano de Saúde: 2014/2017

Data de aprovação no Conselho Municipal de 13/12/2013

Informações sobre o Plano de Carreira, Cargos e Salários – 

Não 

O município possui Comissão de elaboração do Não 

Informações sobre a Regionalização  
O município pertence a alguma Comissão Sim 

Cerrado Tocantins Araguaia

O município participa de algum consórcio:  Não 

O município esta organizado em regiões NÃO. 
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2014/2017 

13/12/2013 

 PCCS  

Cerrado Tocantins Araguaia 
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3. Caracterização do Município
 

O Brasil é um país de dimensões continentais, cheio de diferenças regionais. 

Com uma população de 190 milhões de 

desenvolvimento, o Brasil precisa avançar em muitos setores para proporcionar uma 

vida digna para seus cidadãos.

mundo, mas alguns aspectos sociais deixam a desejar. O país ainda 

alta taxa de crescimento urbano sem planejamento de infraestrutura, baixos índices 

de desenvolvimento humano e altas taxas de analfabetismo.

trabalhado nos últimos 10 anos para tentar reduzir os índices de famílias viven

abaixo da linha da pobreza. Alguns programas sociais, como o Bolsa Família, têm 

contribuído para isso. Entretanto, a medida é considerada paliativa.

O Tocantins é o estado mais novo do Brasil e se destaca como uma das 

economias mais promissoras da regiã

em ritmo acelerado de crescimento, o Tocantins

estruturantes, já concluídas e/ou em andamento, que estão fazendo do Estado um 

centro logístico de fundamental importância para o desenvo

Obras como a Ferrovia Norte

Praia Norte, o Terminal de Cargas (Teca) do Aeroporto de Palmas, a ampla malha 

asfáltica e as hidrelétricas que fornecem energia suficiente para abastecer o Estado

exportar seu excedente, são exemplos de infraestrutura que atraem empresários 

nacionais e internacionais interessados em investir no Estado.

O Tocantins tem 139 municípios que somam 1.383.445 habitantes, segundo o 

censo de 2010 do Instituto Brasileiro d

78,81% da população, o que corresponde a

urbana e 21,19%, representando 293.212 pessoas, habitam a zona rural. De acordo 

com os últimos dados do IBGE

tocantinense é de 1,8%. 

Ainda segundo o IBGE, 49% da população do Estado se concentra

dez cidades, a maior parte delas nas regiões central e norte do Tocantins. Mais de 

80% dos municípios do Estado 

municípios - têm menos que 5 mil habitantes (IBGE 2010).
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Caracterização do Município  

O Brasil é um país de dimensões continentais, cheio de diferenças regionais. 

Com uma população de 190 milhões de pessoas e grandes desafios de 

desenvolvimento, o Brasil precisa avançar em muitos setores para proporcionar uma 

vida digna para seus cidadãos. Hoje, o Brasil tem a quinta maior população do 

mundo, mas alguns aspectos sociais deixam a desejar. O país ainda sofre com uma 

alta taxa de crescimento urbano sem planejamento de infraestrutura, baixos índices 

de desenvolvimento humano e altas taxas de analfabetismo. O Governo Federal tem 

trabalhado nos últimos 10 anos para tentar reduzir os índices de famílias viven

abaixo da linha da pobreza. Alguns programas sociais, como o Bolsa Família, têm 

contribuído para isso. Entretanto, a medida é considerada paliativa. 

O Tocantins é o estado mais novo do Brasil e se destaca como uma das 

economias mais promissoras da região Norte. Com excelente localização geográfica e 

em ritmo acelerado de crescimento, o Tocantins conta com grandes obras 

estruturantes, já concluídas e/ou em andamento, que estão fazendo do Estado um 

centro logístico de fundamental importância para o desenvolvimento do País.

Obras como a Ferrovia Norte-Sul, a hidrovia Araguaia-Tocantins, o Ecoporto 

Praia Norte, o Terminal de Cargas (Teca) do Aeroporto de Palmas, a ampla malha 

asfáltica e as hidrelétricas que fornecem energia suficiente para abastecer o Estado

exportar seu excedente, são exemplos de infraestrutura que atraem empresários 

nacionais e internacionais interessados em investir no Estado. 

O Tocantins tem 139 municípios que somam 1.383.445 habitantes, segundo o 

censo de 2010 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Desse total, 

78,81% da população, o que corresponde a 1.090.241 pessoas, vivem na zona 

e 21,19%, representando 293.212 pessoas, habitam a zona rural. De acordo 

com os últimos dados do IBGE (2010), a taxa de crescimento anual da população 

Ainda segundo o IBGE, 49% da população do Estado se concentra

cidades, a maior parte delas nas regiões central e norte do Tocantins. Mais de 

80% dos municípios do Estado - 116 - têm menos de 10 mil habitantes e 55% 

têm menos que 5 mil habitantes (IBGE 2010). 

10 

O Brasil é um país de dimensões continentais, cheio de diferenças regionais. 

pessoas e grandes desafios de 

desenvolvimento, o Brasil precisa avançar em muitos setores para proporcionar uma 

Hoje, o Brasil tem a quinta maior população do 

sofre com uma 

alta taxa de crescimento urbano sem planejamento de infraestrutura, baixos índices 

O Governo Federal tem 

trabalhado nos últimos 10 anos para tentar reduzir os índices de famílias vivendo 

abaixo da linha da pobreza. Alguns programas sociais, como o Bolsa Família, têm 

O Tocantins é o estado mais novo do Brasil e se destaca como uma das 

o Norte. Com excelente localização geográfica e 

conta com grandes obras 

estruturantes, já concluídas e/ou em andamento, que estão fazendo do Estado um 

lvimento do País. 

Tocantins, o Ecoporto 

Praia Norte, o Terminal de Cargas (Teca) do Aeroporto de Palmas, a ampla malha 

asfáltica e as hidrelétricas que fornecem energia suficiente para abastecer o Estado e 

exportar seu excedente, são exemplos de infraestrutura que atraem empresários 

O Tocantins tem 139 municípios que somam 1.383.445 habitantes, segundo o 

e Geografia e Estatística (IBGE). Desse total, 

1.090.241 pessoas, vivem na zona 

e 21,19%, representando 293.212 pessoas, habitam a zona rural. De acordo 

nto anual da população 

Ainda segundo o IBGE, 49% da população do Estado se concentra em apenas 

cidades, a maior parte delas nas regiões central e norte do Tocantins. Mais de 

il habitantes e 55% - 76 
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O Tocantins possui onze distritos agroindustriais em franca expansão, 

instalados nas cidades-polo de Palmas, Paraíso do Tocantins, Gurupi, Araguaína, 

Colinas e Porto Nacional – sendo estas cidades as mais populosas 

estrutura apropriada, incluindo energia elétrica, vias asfaltadas e redes de água, 

tornando-as adequadas para a instalação de diversos tipos de indústrias.

O Tocantins possui o 4º melhor Produto 

País e ocupa o 24º lugar no ranking nacional. Já com relação à taxa de crescimento 

anual, o Estado ocupa o primeiro lugar do ranking. Enquanto a média da taxa de 

crescimento nacional foi de 27,5% entre 2002 e 2009, e 

39,3%, o Tocantins foi ainda mais longe, registrando média de 52,6% nos últimos oito 

anos. 

De acordo com a última pesquisa divulgada pelo IBGE, o Tocantins cresceu 

69,8% no ranking das vendas do comércio varejista entre os anos de 

duas vezes acima da média nacional que foi de 32,5% na análise por estado da 

Pesquisa Anual do Comércio. 

Centenário tem sua história 

uma fazenda, e em decorrência da quantidade de famílias lá exi

moradores começaram a reivindicar melhorias para o futuro povoado. Sobressaiu o 

Senhor Gustavo Costa, por ser um representante político da região, este reivindica às 

autoridades de Itacajá o serviço de escola pública, não conseguindo, faz c

um vereador do município que o indica uma professora para dar aulas em sua 

fazenda. A escola passa a funcionar em sua propriedade, onde o objetivo era 

alfabetizar seus filhos, esposa, e alcançando também os filhos de vizinhos. Baseado 

nos costumes agrícolas, época definida com o plantio e colheita da agricultura de 

subsistência, a escola rural foi adequada às necessidades dos moradores do lugar, 

que reivindicaram o seu funcionamento a cada três meses, pois os demais eram 

reservados para o plantio e colheita das roças, e assim a escola na Fazenda Nova 

Iorque atendeu aos anseios dos moradores. Logo depois a Prefeitura de Itacajá 

constrói uma escola no ano de 1984, dando

homenagem ao fazendeiro, por este ter sid

também um dos idealizadores. O povoado começa a se desenvolver em razão da 
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O Tocantins possui onze distritos agroindustriais em franca expansão, 

polo de Palmas, Paraíso do Tocantins, Gurupi, Araguaína, 

sendo estas cidades as mais populosas – que contam com 

estrutura apropriada, incluindo energia elétrica, vias asfaltadas e redes de água, 

as adequadas para a instalação de diversos tipos de indústrias.

O Tocantins possui o 4º melhor Produto Interno Bruto (PIB) da região Norte do 

País e ocupa o 24º lugar no ranking nacional. Já com relação à taxa de crescimento 

anual, o Estado ocupa o primeiro lugar do ranking. Enquanto a média da taxa de 

crescimento nacional foi de 27,5% entre 2002 e 2009, e o Norte do País alcançou 

39,3%, o Tocantins foi ainda mais longe, registrando média de 52,6% nos últimos oito 

De acordo com a última pesquisa divulgada pelo IBGE, o Tocantins cresceu 

69,8% no ranking das vendas do comércio varejista entre os anos de 

duas vezes acima da média nacional que foi de 32,5% na análise por estado da 

tem sua história marcada a partir dos anos 60, quando era apenas 

uma fazenda, e em decorrência da quantidade de famílias lá existentes, alguns 

moradores começaram a reivindicar melhorias para o futuro povoado. Sobressaiu o 

Senhor Gustavo Costa, por ser um representante político da região, este reivindica às 

autoridades de Itacajá o serviço de escola pública, não conseguindo, faz c

um vereador do município que o indica uma professora para dar aulas em sua 

fazenda. A escola passa a funcionar em sua propriedade, onde o objetivo era 

alfabetizar seus filhos, esposa, e alcançando também os filhos de vizinhos. Baseado 

es agrícolas, época definida com o plantio e colheita da agricultura de 

subsistência, a escola rural foi adequada às necessidades dos moradores do lugar, 

que reivindicaram o seu funcionamento a cada três meses, pois os demais eram 

e colheita das roças, e assim a escola na Fazenda Nova 

Iorque atendeu aos anseios dos moradores. Logo depois a Prefeitura de Itacajá 

constrói uma escola no ano de 1984, dando-lhe o nome de Escola Gustavo Costa, em 

homenagem ao fazendeiro, por este ter sido um representante político da região e 

também um dos idealizadores. O povoado começa a se desenvolver em razão da 
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O Tocantins possui onze distritos agroindustriais em franca expansão, 

polo de Palmas, Paraíso do Tocantins, Gurupi, Araguaína, 

que contam com 

estrutura apropriada, incluindo energia elétrica, vias asfaltadas e redes de água, 

as adequadas para a instalação de diversos tipos de indústrias. 

Interno Bruto (PIB) da região Norte do 

País e ocupa o 24º lugar no ranking nacional. Já com relação à taxa de crescimento 

anual, o Estado ocupa o primeiro lugar do ranking. Enquanto a média da taxa de 

o Norte do País alcançou 

39,3%, o Tocantins foi ainda mais longe, registrando média de 52,6% nos últimos oito 

De acordo com a última pesquisa divulgada pelo IBGE, o Tocantins cresceu 

69,8% no ranking das vendas do comércio varejista entre os anos de 2007 e 2010, 

duas vezes acima da média nacional que foi de 32,5% na análise por estado da 

marcada a partir dos anos 60, quando era apenas 

stentes, alguns 

moradores começaram a reivindicar melhorias para o futuro povoado. Sobressaiu o 

Senhor Gustavo Costa, por ser um representante político da região, este reivindica às 

autoridades de Itacajá o serviço de escola pública, não conseguindo, faz contato com 

um vereador do município que o indica uma professora para dar aulas em sua 

fazenda. A escola passa a funcionar em sua propriedade, onde o objetivo era 

alfabetizar seus filhos, esposa, e alcançando também os filhos de vizinhos. Baseado 

es agrícolas, época definida com o plantio e colheita da agricultura de 

subsistência, a escola rural foi adequada às necessidades dos moradores do lugar, 

que reivindicaram o seu funcionamento a cada três meses, pois os demais eram 

e colheita das roças, e assim a escola na Fazenda Nova 

Iorque atendeu aos anseios dos moradores. Logo depois a Prefeitura de Itacajá 

lhe o nome de Escola Gustavo Costa, em 

o um representante político da região e 

também um dos idealizadores. O povoado começa a se desenvolver em razão da 
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Escola Gustavo Costa, atraindo mais e mais pessoas que buscavam novos 

conhecimentos para seus filhos, iniciando o processo de construção de c

de taipa e palha para os alunos ficarem no período escolar. A Senhora Sebastiana 

Wanderley, consta como a primeira professora do povoado. Os primeiros moradores a 

residir na cidade foram: Ana Joaquina, pioneira em Centenário, residente no pov

desde 15 de maio de 1984, com finalidade de zelar pelo recém criado prédio Escolar, 

incentivando os filhos a estudarem. Vale ressaltar que antes do povoado, a senhora 

Ana Joaquina já morava na fazenda Mato Verde, município de Itacajá, próximo à sede 

atual do município; Aldenor Pereira, na região desde 1959, mudando

povoado em 1985, também em função do Colégio, sendo professor e também 

responsável pela escola, no ano de 1989. O professor 

sendo representante municipal do povoado; Sebastiana Wanderley Ferreira, esposa 

do senhor Aldenor, mudando para o povoado com o mesmo propósito do esposo, ser 

professora da recente escola construída, em 1983 é eleita a primeira vice

cidade até o ano de 1996. Gustavo Cos

região desde 1942, esposo da senhora Florisbela, sendo um idealizador e 

reivindicador de melhorias para a localidade, faleceu em 1980. Em 1984 o prefeito de 

Itacajá Masolene da Rocha, homenageia

O povoado teve seu desmembramento da cidade de Itacajá em, 20 de fevereiro 

de 1991. Através do Art. 18 do ato das disposições Constitucionais Transitórias, foi 

criado o Município com o nome de Centenário a ser desmembrado do Município de 

Itacajá, passando assim a ter autonomia política e administrativa, e através da Lei nº 

251 de 20 de fevereiro de 1991 foram definidos seus limites e confrontações.

 

3.1. Dados Demográficos 

3.1.1. Informações Territoriais do Município

Limites do Município: 

Área Territorial do Município em Km²:

Ano de criação do município: 
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Escola Gustavo Costa, atraindo mais e mais pessoas que buscavam novos 

conhecimentos para seus filhos, iniciando o processo de construção de c

de taipa e palha para os alunos ficarem no período escolar. A Senhora Sebastiana 

Wanderley, consta como a primeira professora do povoado. Os primeiros moradores a 

residir na cidade foram: Ana Joaquina, pioneira em Centenário, residente no pov

desde 15 de maio de 1984, com finalidade de zelar pelo recém criado prédio Escolar, 

incentivando os filhos a estudarem. Vale ressaltar que antes do povoado, a senhora 

Ana Joaquina já morava na fazenda Mato Verde, município de Itacajá, próximo à sede 

tual do município; Aldenor Pereira, na região desde 1959, mudando

povoado em 1985, também em função do Colégio, sendo professor e também 

responsável pela escola, no ano de 1989. O professor torna-se vereador de Itacajá, 

pal do povoado; Sebastiana Wanderley Ferreira, esposa 

do senhor Aldenor, mudando para o povoado com o mesmo propósito do esposo, ser 

professora da recente escola construída, em 1983 é eleita a primeira vice

cidade até o ano de 1996. Gustavo Costa, pecuarista e representante político, na 

região desde 1942, esposo da senhora Florisbela, sendo um idealizador e 

reivindicador de melhorias para a localidade, faleceu em 1980. Em 1984 o prefeito de 

Itacajá Masolene da Rocha, homenageia-o, dando seu nome a Escola. 

O povoado teve seu desmembramento da cidade de Itacajá em, 20 de fevereiro 

de 1991. Através do Art. 18 do ato das disposições Constitucionais Transitórias, foi 

criado o Município com o nome de Centenário a ser desmembrado do Município de 

á, passando assim a ter autonomia política e administrativa, e através da Lei nº 

251 de 20 de fevereiro de 1991 foram definidos seus limites e confrontações.

 

Informações Territoriais do Município 

Norte: Itacajá e Recursolândia 
Sul: Rio Sono e Lizarda 
Leste: Lizarda e Recursolândia  
Oeste: Bom Jesus, Santa Maria e Pedro Afonso.

Área Territorial do Município em Km²: 1954,69 

1992 
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Escola Gustavo Costa, atraindo mais e mais pessoas que buscavam novos 

conhecimentos para seus filhos, iniciando o processo de construção de casas rústicas 

de taipa e palha para os alunos ficarem no período escolar. A Senhora Sebastiana 

Wanderley, consta como a primeira professora do povoado. Os primeiros moradores a 

residir na cidade foram: Ana Joaquina, pioneira em Centenário, residente no povoado 

desde 15 de maio de 1984, com finalidade de zelar pelo recém criado prédio Escolar, 

incentivando os filhos a estudarem. Vale ressaltar que antes do povoado, a senhora 

Ana Joaquina já morava na fazenda Mato Verde, município de Itacajá, próximo à sede 

tual do município; Aldenor Pereira, na região desde 1959, mudando-se para o 

povoado em 1985, também em função do Colégio, sendo professor e também 

vereador de Itacajá, 

pal do povoado; Sebastiana Wanderley Ferreira, esposa 

do senhor Aldenor, mudando para o povoado com o mesmo propósito do esposo, ser 

professora da recente escola construída, em 1983 é eleita a primeira vice-prefeita da 

ta, pecuarista e representante político, na 

região desde 1942, esposo da senhora Florisbela, sendo um idealizador e 

reivindicador de melhorias para a localidade, faleceu em 1980. Em 1984 o prefeito de 

a Escola.  

O povoado teve seu desmembramento da cidade de Itacajá em, 20 de fevereiro 

de 1991. Através do Art. 18 do ato das disposições Constitucionais Transitórias, foi 

criado o Município com o nome de Centenário a ser desmembrado do Município de 

á, passando assim a ter autonomia política e administrativa, e através da Lei nº 

251 de 20 de fevereiro de 1991 foram definidos seus limites e confrontações. 

e Pedro Afonso. 
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3.1.2. Densidade 

População Residente, Densidade Demográfica, Taxa de Urbanização e Taxa de Crescimento 

 
População do Ano 2012 
 
Densidade Demográfica (hab./Km²) 
Taxa de Urbanização (%) 
Taxa anual de crescimento 2000/2010 (%)
Estimativa População – 2017 
População Urbana 
Homens 
Mulheres 
População Rural 
Homens 
Mulheres 

 

População Residente por Cor ou Raça 

 
População do Ano 2012 
 

População por Raça/Cor 

Branca 
Preta 
Amarela 
Parda 
Indígena 
Sem declaração 

 Fonte: IBGE / DATASUS / Ministério da Saúde

 

De acordo com dados do IBGE em 2012 a população era de 

Trata-se de um município pequeno com uma densidade demográfica e baixa e a 

urbanização alta sendo a população urbana maior que a população rural. 

 Neste período 78,3% da população s

representam apenas 3,35% da população e os

características tipicamente brasileira que aos poucos tem sofrido 

de outras regiões do nosso país

devido a produção de soja e da existência da Usina de á

Pedro Afonso. 

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CENTENÁRIO - TO 
CNPJ: 12.013.802/0001-15 

 

Densidade Demográfica. 

População Residente, Densidade Demográfica, Taxa de Urbanização e Taxa de Crescimento 
Anual (Fonte: IBGE) 

 

Taxa anual de crescimento 2000/2010 (%) 

Residente por Cor ou Raça - 2012 (Fonte: IBGE) 

 

Quantidade 
%

462 18,00
86 3,3
9 0,3

2.009 78,3
- -
- -

/ Ministério da Saúde 

acordo com dados do IBGE em 2012 a população era de 2.566 

se de um município pequeno com uma densidade demográfica e baixa e a 

urbanização alta sendo a população urbana maior que a população rural. 

% da população se declarou parda. J

% da população e os brancos 18%. Comunidade com 

ente brasileira que aos poucos tem sofrido interferência cultural 

de outras regiões do nosso país, pelo fato que muito tem imigrado para esta região 

devido a produção de soja e da existência da Usina de álcool e açúcar na Cidade de 
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População Residente, Densidade Demográfica, Taxa de Urbanização e Taxa de Crescimento 

 
2.566 

1,31 
58,61 

1,72 
2.835 
1.504 

769 
735 

1.062 
606 
456 

2.566 

% 
 
,00 

3,35 
0,35 
78,3 

- 
- 

2.566 habitantes. 

se de um município pequeno com uma densidade demográfica e baixa e a 

urbanização alta sendo a população urbana maior que a população rural.  

. Já os negros 

omunidade com 

interferência cultural 

, pelo fato que muito tem imigrado para esta região 

lcool e açúcar na Cidade de 
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3.1.3. Estrutura por faixa e

População 
Faixa-etária 

< 1 ano 
1-4 
5-9 

10-14 
15-19 
20-24 
25-29 
30-34 
35-39 
40-44 
45-49 
50-59 
60-69 

70 e mais 
Total  

FONTE : DATASUS   

 

O gráfico acima apresenta a população 

apresenta 2.566 habitantes com a realização do censo em 2010 há uma expectativa 

de crescimento da população. Conforme verificamos no município têm a 

predominância do sexo masculino 

necessidade de realizarmos ações de saúde voltadas a esta população que somente 

procura a unidade de saúde ao apresentar uma patologia que ocasione desconforto, o 

primeiro passo para conquistar e atrair o pú

política de saúde do homem, priorizando e reorganizando os serviços de saúde assim 

como capacitando a equipe para o acolhimento deste novo usuário que necessita de 

um atendimento diferenciado e cativante, destacando a prevenção de doenças como 

o câncer de próstata e imunização.

contemplados nas prioridades de atenção básica no atendimento e possuem como 

rotina a busca dos serviços de assistência à saúde e prevenção de doenças.
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por faixa etária relativa por sexo e idade

ação - Sexo e faixa etária 2012 (IBGE) 
Homem Mulher 

20 12 
83 94 
150 125 
155 144 
128 113 
128 96 
104 95 
96 71 
80 73 
75 74 
83 63 
119 104 
82 70 
72 57 

1.375 1.191 

O gráfico acima apresenta a população conforme dados do IBGE, o município 

habitantes com a realização do censo em 2010 há uma expectativa 

de crescimento da população. Conforme verificamos no município têm a 

predominância do sexo masculino na maioria das faixas etárias, demonstr

necessidade de realizarmos ações de saúde voltadas a esta população que somente 

procura a unidade de saúde ao apresentar uma patologia que ocasione desconforto, o 

so para conquistar e atrair o público alvo é a implantação no município da

política de saúde do homem, priorizando e reorganizando os serviços de saúde assim 

como capacitando a equipe para o acolhimento deste novo usuário que necessita de 

um atendimento diferenciado e cativante, destacando a prevenção de doenças como 

próstata e imunização. Os demais grupos da população já estão 

nas prioridades de atenção básica no atendimento e possuem como 

rotina a busca dos serviços de assistência à saúde e prevenção de doenças.
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tária relativa por sexo e idade 

Total 
32 
177 
275 
299 
241 
224 
199 
167 
153 
149 
146 
223 
152 
129 
2566 

dos do IBGE, o município 

habitantes com a realização do censo em 2010 há uma expectativa 

de crescimento da população. Conforme verificamos no município têm a 

as faixas etárias, demonstrando a 

necessidade de realizarmos ações de saúde voltadas a esta população que somente 

procura a unidade de saúde ao apresentar uma patologia que ocasione desconforto, o 

blico alvo é a implantação no município da 

política de saúde do homem, priorizando e reorganizando os serviços de saúde assim 

como capacitando a equipe para o acolhimento deste novo usuário que necessita de 

um atendimento diferenciado e cativante, destacando a prevenção de doenças como 

Os demais grupos da população já estão 

nas prioridades de atenção básica no atendimento e possuem como 

rotina a busca dos serviços de assistência à saúde e prevenção de doenças. 
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Taxa de Fecundidade 

Sobre a taxa de fecundidade região, de acordo com dados do IBGE, a região 

norte tem o maior índice de fecundidade no

pelo Ministério da Saúde, mostra que entre 2000 e 2012 o número de nascimentos no 

país caiu 13,3%. Mostra ainda que 

que 2,1 por mulher, índice considerado necessário para que a população não diminua 

no futuro. 

Esse índice, chamado taxa de reposição, só é ultrapassado na Região Norte, 

onde a taxa de fecundidade é 2,24 filhos p

mulheres menos têm filhos, com 1,66 filhos em média por mulher, seguida do Sudeste 

(1,67), do Centro-Oeste (1,8) e do Nordeste (1,85). A média nacional é 1,77 filhos por 

mulher. De acordo com o estudo, seguindo essa tendên

envelhecimento da população deverá se intensificar, e em duas décadas o 

crescimento demográfico será estabilizado. Depois disso, a perspectiva é de redução 

do tamanho da população brasileira, o que confirma tendência verificada 

anteriormente pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística e pelo Instituto de 

Pesquisa Econômica Aplicada. Taxa

1,97%; 2015 = 1,93%; e 2016 =

 

Taxa de fecundidade em Centenário

 

No município de Centenário a taxa de 

IBGE. Dentre os dados analisados,

mulheres em acompanhamento pela equipe de saúde local, no ano de 2016 houve 29 

mulheres que fecundaram e no ano de 201

estudos do IBGE relatam, nas camadas de baixa instrução e baixa renda as taxas de 

fecundidade são maiores devidos questões socioeconômicas; pois quanto maior o 

grau de estudo, menor são as taxas de fecundidade. 

fértil de 15 a 44 anos foi identificado

no período de 2015 a 2017. 
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fecundidade região, de acordo com dados do IBGE, a região 

norte tem o maior índice de fecundidade no país. O estudo Saúde Brasil, divulgado 

pelo Ministério da Saúde, mostra que entre 2000 e 2012 o número de nascimentos no 

país caiu 13,3%. Mostra ainda que desde 2005 o número de filhos tem sido menor 

que 2,1 por mulher, índice considerado necessário para que a população não diminua 

Esse índice, chamado taxa de reposição, só é ultrapassado na Região Norte, 

onde a taxa de fecundidade é 2,24 filhos por mulher. A Região Sul é onde as 

mulheres menos têm filhos, com 1,66 filhos em média por mulher, seguida do Sudeste 

Oeste (1,8) e do Nordeste (1,85). A média nacional é 1,77 filhos por 

mulher. De acordo com o estudo, seguindo essa tendência, o processo de 

envelhecimento da população deverá se intensificar, e em duas décadas o 

crescimento demográfico será estabilizado. Depois disso, a perspectiva é de redução 

do tamanho da população brasileira, o que confirma tendência verificada 

ente pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística e pelo Instituto de 

Pesquisa Econômica Aplicada. Taxa de fecundidade Tocantins: 2013 = 

= 1,89%. 

Centenário 

entenário a taxa de fecundidade é alta, conforme estudos do 

analisados, foi identificado que o ano de 2015 houve 32 

em acompanhamento pela equipe de saúde local, no ano de 2016 houve 29 

mulheres que fecundaram e no ano de 2017 este índice foi de 34 mulheres

nas camadas de baixa instrução e baixa renda as taxas de 

fecundidade são maiores devidos questões socioeconômicas; pois quanto maior o 

grau de estudo, menor são as taxas de fecundidade. Entre as mulheres com idade 

15 a 44 anos foi identificado a media de 6,51% da população fértil engravidou 
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fecundidade região, de acordo com dados do IBGE, a região 

O estudo Saúde Brasil, divulgado 

pelo Ministério da Saúde, mostra que entre 2000 e 2012 o número de nascimentos no 

desde 2005 o número de filhos tem sido menor 

que 2,1 por mulher, índice considerado necessário para que a população não diminua 

Esse índice, chamado taxa de reposição, só é ultrapassado na Região Norte, 

or mulher. A Região Sul é onde as 

mulheres menos têm filhos, com 1,66 filhos em média por mulher, seguida do Sudeste 

Oeste (1,8) e do Nordeste (1,85). A média nacional é 1,77 filhos por 

cia, o processo de 

envelhecimento da população deverá se intensificar, e em duas décadas o 

crescimento demográfico será estabilizado. Depois disso, a perspectiva é de redução 

do tamanho da população brasileira, o que confirma tendência verificada 

ente pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística e pelo Instituto de 

= 2,02%; 2014 = 

conforme estudos do 

o ano de 2015 houve 32 

em acompanhamento pela equipe de saúde local, no ano de 2016 houve 29 

foi de 34 mulheres. Conforme 

nas camadas de baixa instrução e baixa renda as taxas de 

fecundidade são maiores devidos questões socioeconômicas; pois quanto maior o 

tre as mulheres com idade 

a media de 6,51% da população fértil engravidou 
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3.2. Aspectos Socioeconômicos

 

O setor primário é a principal base da economia do município. Sendo que, as 

atividades agrícolas são as maiores fontes de abastecimento da população, atingindo 

aproximadamente 75% da demanda. Baseia

no cultivo temporário do arroz, 

para a soja conforme tabela abaixo.

 

Produção Agrícola de Centenário

CULTURA 

2010 

BANANA - 

ARROZ 950 

FEIJÃO 90 

MANDIOCA 1.800 

MILHO 1.170 

SOJA 4.050 

Fonte: IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística/Produção Agrícola Municipal

 

A principal fonte geradora de emprego é a pública municipal, porém 

com a lavoura de soja que emprega muitos 

município. A população conta com uma renda familiar em torno de um salário mínimo. 

PORCENTAGEM 

% dos ocupados com rendimento de até 1 s.m

% dos ocupados com rendimento de até 2 s.m.
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Aspectos Socioeconômicos 

O setor primário é a principal base da economia do município. Sendo que, as 

agrícolas são as maiores fontes de abastecimento da população, atingindo 

aproximadamente 75% da demanda. Baseia-se na exploração da pecuária de c

arroz, banana, milho, feijão, mandioca e soja. 

e tabela abaixo. 

de Centenário. 

PRODUÇÃO (T) 

2011 2012 2013 2014 

30 52 60 60 

540 487 433 414 

40 24 - - 

400 1.300 525 960 

880 836 1.020 1.050

4.800 4.500 - 4.500

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística/Produção Agrícola Municipal

A principal fonte geradora de emprego é a pública municipal, porém 

com a lavoura de soja que emprega muitos trabalhadores da região incluindo nosso 

população conta com uma renda familiar em torno de um salário mínimo. 

 

Rendimento Médio  

% dos ocupados com rendimento de até 1 s.m 

% dos ocupados com rendimento de até 2 s.m. 
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O setor primário é a principal base da economia do município. Sendo que, as 

agrícolas são as maiores fontes de abastecimento da população, atingindo 

se na exploração da pecuária de corte e 

. Com destaque 

 2015 

60 

 450 

- 

 960 

1.050 1.050 

4.500 9.000 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística/Produção Agrícola Municipal 

A principal fonte geradora de emprego é a pública municipal, porém contamos 

trabalhadores da região incluindo nosso 

população conta com uma renda familiar em torno de um salário mínimo.  

2010 

50,77 

86,52 
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3.2.1. Indicadores Sociais
 

IDH-M (Índice de Desenvolvimento Humano Municipal)

ÍNDICE 

IDH-M  

IDH Longevidade  

IDH  Educação  

IDH-M Renda 

Fonte: PNUD 

Centenário ocupa a 4.869ª posição, em 2010, em relação aos 5.565 

do Brasil, sendo que 4.868 (87,48%) municípios estão em situação melhor e 697 

(12,52%) municípios estão em situação igual ou pior. Em relação aos 139 outros 

municípios de Tocantins, Centenário ocupa a 137ª posição, sendo que 136 (97,84%) 

municípios estão em situação melhor e 3 (2,16%) municípios estão em situação pior 

ou igual. 

 

Famílias com Rendimento Mensal Familiar até 1/4 do Salário Mínimo (Pobreza 

Extrema), até Meio Salário Mínimo (Pobreza Absoluta) e até 1 Salário Mínimo 

SITUAÇÃO DAS FAMÍLIAS 

Total de Famílias 

Em condição de pobreza extrema (%)2

Em condição de pobreza absoluta (%)2

Em condição de pobreza (%)2 

Fonte: IBGE 

 

Nota: O IPEA define a condição de pobreza extrema quando o rendimento 

médio mensal per capita for de até um quarto do salário mínimo; pobreza absoluta 

quando o rendimento médio mensal per capita for de até meio salário mínimo e de 

pobreza quando o rendimento médio mensal per capita for até um salário mínimo. (1) 
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Indicadores Sociais 

M (Índice de Desenvolvimento Humano Municipal)

Centenário ocupa a 4.869ª posição, em 2010, em relação aos 5.565 

do Brasil, sendo que 4.868 (87,48%) municípios estão em situação melhor e 697 

(12,52%) municípios estão em situação igual ou pior. Em relação aos 139 outros 

municípios de Tocantins, Centenário ocupa a 137ª posição, sendo que 136 (97,84%) 

ios estão em situação melhor e 3 (2,16%) municípios estão em situação pior 

Famílias com Rendimento Mensal Familiar até 1/4 do Salário Mínimo (Pobreza 

Extrema), até Meio Salário Mínimo (Pobreza Absoluta) e até 1 Salário Mínimo 

(Pobreza) 

Em condição de pobreza extrema (%)2 

Em condição de pobreza absoluta (%)2 

Nota: O IPEA define a condição de pobreza extrema quando o rendimento 

médio mensal per capita for de até um quarto do salário mínimo; pobreza absoluta 

quando o rendimento médio mensal per capita for de até meio salário mínimo e de 

to médio mensal per capita for até um salário mínimo. (1) 
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M (Índice de Desenvolvimento Humano Municipal) 

2010 

0,569 

0,700 

0,461 

0,571 

Centenário ocupa a 4.869ª posição, em 2010, em relação aos 5.565 municípios 

do Brasil, sendo que 4.868 (87,48%) municípios estão em situação melhor e 697 

(12,52%) municípios estão em situação igual ou pior. Em relação aos 139 outros 

municípios de Tocantins, Centenário ocupa a 137ª posição, sendo que 136 (97,84%) 

ios estão em situação melhor e 3 (2,16%) municípios estão em situação pior 

Famílias com Rendimento Mensal Familiar até 1/4 do Salário Mínimo (Pobreza 

Extrema), até Meio Salário Mínimo (Pobreza Absoluta) e até 1 Salário Mínimo 

2010 

702 

41,03 

66,38 

89,17 

Nota: O IPEA define a condição de pobreza extrema quando o rendimento 

médio mensal per capita for de até um quarto do salário mínimo; pobreza absoluta 

quando o rendimento médio mensal per capita for de até meio salário mínimo e de 

to médio mensal per capita for até um salário mínimo. (1) 
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Resultados Preliminares do Universo do Censo Demográfico 2010. Inclusive os 

domicílios sem declaração de rendimento nominal mensal domiciliar per capita e com 

rendimento mensal domiciliar per capita

apresentadas nas tabelas são acumulativas.

Número de Famílias Atendidas pelo Programa Bolsa Família 

ANO 

2008 

2009 

2010 

2011 

2012 

2013 

2014 

2015 

2016 

 

 

3.3. Situação Ambiental 

O Município de Centenário é composto por

a vegetação de pequenos cerrados ; Cerrado de Pequeno porte .

O município tem seu abastecimento de água fornecido e tratado pela empresa 

ATS, que abastece o município do manancial superficial (Rio Tocantins). Que estar de 

acordo com a Portaria GM 2914/2011 que e

responsabilidades relativos ao controle e vigilância da qualidade da água para 

consumo humano e seu padrão

 A secretaria Municipal de Saúde tem realizado a vigilância a qualidade de 

água por meio do envio mensal de 

LACEN, bem como do sistema 
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Resultados Preliminares do Universo do Censo Demográfico 2010. Inclusive os 

domicílios sem declaração de rendimento nominal mensal domiciliar per capita e com 

rendimento mensal domiciliar per capita somente em benefícios. (2) As porcentagens 

apresentadas nas tabelas são acumulativas. 

 

Número de Famílias Atendidas pelo Programa Bolsa Família 

NÚMERO DE FAMÍLIAS

O Município de Centenário é composto por relevos , pequenas montanhas com 

a vegetação de pequenos cerrados ; Cerrado de Pequeno porte . 

O município tem seu abastecimento de água fornecido e tratado pela empresa 

que abastece o município do manancial superficial (Rio Tocantins). Que estar de 

acordo com a Portaria GM 2914/2011 que estabelece os procedimentos e 

responsabilidades relativos ao controle e vigilância da qualidade da água para 

consumo humano e seu padrão de potabilidade, e dá outras providências.

A secretaria Municipal de Saúde tem realizado a vigilância a qualidade de 

água por meio do envio mensal de 10 amostras água coletadas da rede 

 de abastecimento individual. 
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Resultados Preliminares do Universo do Censo Demográfico 2010. Inclusive os 

domicílios sem declaração de rendimento nominal mensal domiciliar per capita e com 

somente em benefícios. (2) As porcentagens 

Número de Famílias Atendidas pelo Programa Bolsa Família - 2008 a 2016 

NÚMERO DE FAMÍLIAS 

257 

306 

348 

346 

321 

319 

312 

316 

309 

relevos , pequenas montanhas com 

O município tem seu abastecimento de água fornecido e tratado pela empresa 

que abastece o município do manancial superficial (Rio Tocantins). Que estar de 

stabelece os procedimentos e 

responsabilidades relativos ao controle e vigilância da qualidade da água para 

de potabilidade, e dá outras providências. 

A secretaria Municipal de Saúde tem realizado a vigilância a qualidade de 

da rede de água ao 
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O Estado do Tocantins, através da Portaria SES nº 1487/2016, normatizou a 

distribuição gratuita do Hipoclorito de Sódio a 2,5% à população em situação de risco, 

para desinfecção da água para consumo humano, com o objetivo de prevenir as 

doenças de transmissão hídrica e alimentar.

da Saúde e distribuído pela Secretaria Estadual de Saúde.

Compete a Secretarias Municipais

2,5% no Almoxarifado Central da SES

acerca do uso correto do produto, bem como seu adequado armazenamento, por 

meio de ações educativas. 

Situação Geral do Município em Saneamento segundo E

Forma de Abastecimento de Água
Rede Pública 

Poço ou Nascente 

Outros 
 
Destino do Lixo 
Coleta Pública 

Queimado/Enterrado 

Céu Aberto 

 
Destino de Fezes/Urina 
Sanitário no domicílio/fossa 
 
Céu Aberto 
 
Sistema de Esgoto 
Fossa 
Céu Aberto 
Outro 
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Estado do Tocantins, através da Portaria SES nº 1487/2016, normatizou a 

distribuição gratuita do Hipoclorito de Sódio a 2,5% à população em situação de risco, 

para desinfecção da água para consumo humano, com o objetivo de prevenir as 

o hídrica e alimentar. Este insumo é adquirido pelo Ministério 

da Saúde e distribuído pela Secretaria Estadual de Saúde. 

arias Municipais de Saúde buscar o Hipoclorito de Sódio a 

2,5% no Almoxarifado Central da SES-TO, além de distribuir e informar à população 

acerca do uso correto do produto, bem como seu adequado armazenamento, por 

 

Situação Geral do Município em Saneamento segundo E-SUS/2017.

Abastecimento de Água 2010 2017
414 

 
277 

 
11 
 

396 
 

164 
 

142 
 
 

431 
 

271 
 
 

184 
263 
255 
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Estado do Tocantins, através da Portaria SES nº 1487/2016, normatizou a 

distribuição gratuita do Hipoclorito de Sódio a 2,5% à população em situação de risco, 

para desinfecção da água para consumo humano, com o objetivo de prevenir as 

Este insumo é adquirido pelo Ministério 

de Saúde buscar o Hipoclorito de Sódio a 

informar à população 

acerca do uso correto do produto, bem como seu adequado armazenamento, por 

SUS/2017. 

2017 
512 

 
192 

 
10 
 

515 
 

123 
 

70 
 
 

510 
 

174 
 
 

530 
174 
07 
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As queimadas representam um grande problema para a saúde

Focos de Queimadas 

ANO 

2008 

2009 

2010 

2011 

2012 

2013 

2014 

2015 

Fonte: INPE - Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais

 

 

A ENERGISA abastece o município de energia el

Consumidores de Energia Elétrica por Classe 

ANO 

RESIDENCIAL INDUSTRIAL

2010 454 

2011 457 

2012 484 

2013 508 

2014 514 

2015 534 
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As queimadas representam um grande problema para a saúde no município

 

Focos de Queimadas - 2000 a 2015 

MUNICPIO.

1.804

Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais 

abastece o município de energia elétrica.   

 

Consumidores de Energia Elétrica por Classe - 2010 a 2015

CONSUMO 

INDUSTRIAL COMERCIAL RURAL OUTROS

6 31 77 26

7 31 128 26

7 31 122 26

7 31 121 24

6 33 119 26

7 33 109 24
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no município. 

MUNICPIO. 

445 

162 

195 

722 

545 

310 

803 

1.804 

a 2015 

OUTROS TOTAL 

26 594 

26 649 

26 670 

24 691 

26 698 

24 707 
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Na área de telecomunicações 

todo território, principalmente os celulares

 

Dados de Telefonia Fixa 

TIPOS 

Telefones - Acessos Individuais 

Telefones - Acessos Públicos (TUP)2 

Fonte: ANATEL - TPU - Telefone de Uso Público

 
Quantitativos de Estação Rádio Base (ERB) por Operadora 

OPERADORAS 

VIVO 

CLARO 

Fonte: ANATEL - TPU - Telefone de Uso Público

 

 

3.4. Situação Educacional.

 

A rede municipal de educação do município 

nos últimos anos. Houve avanços significativos no número de alunos que ingressaram 

nas escolas municipais e no repasse de recursos oriundos da União, por meio do 

Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de valoriz

profissionais da educação (FUNDEB), além das melhorias físicas e humanas.

 

Nível Educacional dos Ocupados 

PORCENTAGEM 

% dos ocupados com fundamental completo

% dos ocupados com médio completo

% dos ocupados com ensino superior
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Na área de telecomunicações o serviço de telefonia encontra-se presente em 

principalmente os celulares. 

Dados de Telefonia Fixa - 2016 

 

Telefone de Uso Público 

Quantitativos de Estação Rádio Base (ERB) por Operadora 

Telefone de Uso Público 

. 

A rede municipal de educação do município apresenta importantes indicadores 

nos últimos anos. Houve avanços significativos no número de alunos que ingressaram 

nas escolas municipais e no repasse de recursos oriundos da União, por meio do 

Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de valoriz

profissionais da educação (FUNDEB), além das melhorias físicas e humanas.

Nível Educacional dos Ocupados - 2000 e 2010

% dos ocupados com fundamental completo 

% dos ocupados com médio completo 

ensino superior 

21 

se presente em 

2016 

56 

11 

Quantitativos de Estação Rádio Base (ERB) por Operadora – 2016 

2016 

1 

1 

importantes indicadores 

nos últimos anos. Houve avanços significativos no número de alunos que ingressaram 

nas escolas municipais e no repasse de recursos oriundos da União, por meio do 

Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de valorização dos 

profissionais da educação (FUNDEB), além das melhorias físicas e humanas. 

2000 e 2010 

2010 

59,17 

42,33 

11,13 
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Número de Matrículas por Tipo de Ensino, Localização e Dependência 

TIPO DE ENSINO TOTAL

CRECHE 21

PRÉ-ESCOLAR 27

ENSINO FUNDAMENTAL 449

ENSINO MÉDIO 116

EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 

EDUCAÇÃO JOVENS E 

ADULTOS (EJA) 

EDUCAÇÃO ESPECIAL 

TOTAL 613

 

Número de Docentes por Tipo de Ensino, Localização e Dependência 

Administrativa.  

TIPO DE ENSINO TOTAL

CRECHE 03

PRÉ-ESCOLAR 02

ENSINO FUNDAMENTAL 27

ENSINO MÉDIO 09

EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 

EDUCAÇÃO JOVENS E 

ADULTOS (EJA) 

EDUCAÇÃO ESPECIAL 08

TOTAL 49

Número de Estabelecimentos por Tipo de Ensino, Localização e Dependência 

Administrativa. 

TIPO DE ENSINO TOTAL

CRECHE 01

PRÉ-ESCOLAR 02

ENSINO FUNDAMENTAL 04

ENSINO MÉDIO 01

EDUCAÇÃO ESPECIAL 01

TOTAL 09
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Número de Matrículas por Tipo de Ensino, Localização e Dependência 

Administrativa. 

TOTAL FEDERAL ESDADUAL MUNICIPAL

21 - - 21 

27 - - 27 

449 - 107 342 

116 - 116 - 

- - - - 

- - - - 

- - - - 

613 - 223 390 

Número de Docentes por Tipo de Ensino, Localização e Dependência 

TOTAL FEDERAL ESDADUAL MUNICIPAL

03 - - 03 

02 - - 02 

27 - 08 19 

09 - 09 - 

- - - - 

- - - - 

08 - 06 02 

49 - 23 26 

 

Número de Estabelecimentos por Tipo de Ensino, Localização e Dependência 

TOTAL FEDERAL ESDADUAL MUNICIPAL

01 - - 01 

02 - - 02 

04 - 01 03 

01 - 01 - 

01 - - 01 

09 - 02 07 
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Número de Matrículas por Tipo de Ensino, Localização e Dependência 

MUNICIPAL PARTICULAR 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

Número de Docentes por Tipo de Ensino, Localização e Dependência 

MUNICIPAL PARTICULAR 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

Número de Estabelecimentos por Tipo de Ensino, Localização e Dependência 

MUNICIPAL PARTICULAR 

- 

- 

- 

- 

- 

- 
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Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB).

ANOS INICIAIS (1º ao 5º ano)

Estadual  

2011 5,0 

2012 - 

2013 4,1 

 

Taxa de Alfabetização das Pessoas de 10 Anos ou mais de Idade

SEXO 

TOTAL 

HOMENS 

MULHERES 
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Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB). 

INICIAIS (1º ao 5º ano) FINAIS (6º a 9º ano)

 Municipal   Pública  Estadual  Municipal 

3,3 3,9 - 3,1 

4,2 4,3 3,7 3,4 

3,9 4,2 4,0 2,7 

Taxa de Alfabetização das Pessoas de 10 Anos ou mais de Idade
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FINAIS (6º a 9º ano) 

Municipal   Pública  

 3,1 

 3,5 

 3,2 

Taxa de Alfabetização das Pessoas de 10 Anos ou mais de Idade 

% 

74,1 

72,5 

75,9 
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3.5. Situação de Saúde 

 

3.5.1. Situação Epidemiológica

DOENÇAS DE NOTIFICAÇÃO 
COMPULSÓRIA 

Acidentes com Animais Peçonhentos 
AIDS 
Atendimento Anti-Rábico Humano 
Cisticercose Humana 
Cólera 
Coqueluche 
Dengue 
Desnutrição Infantil 
Diarréia Aguda 
Difteria (Confirmados) 
Doença de Chagas Aguda 
Esquistossomose 
Febre Amarela 
Filariose 
Hanseníase 
Hepatite A 
Hepatite B 
Hepatite C 
Leishmaniose Tegumentar 
Leishmaniose Visceral 
Leptospirose 
Malária  
Meningite 
Paralisia Flácida Aguda 
Pneumoconiose 
Raiva Humana 
Rubéola 
Sarampo 
Sífilis Congênita 
Tétano Acidental 
Tétano Neonatal (confirmados) 
Tuberculose 
Varicela 
Fonte: SINAN 

 

 

Doenças Transmissíveis 

Hanseníase 

 O Município de 

hanseníase, é uma doença infectocontagiosa, transmissível de um indivíduo doente 

para um indivíduo saudável. 
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Epidemiológica 

ANO 2012-2016 
Notificados Confirmados Notificados

 19 19 03
00 00 00
29 00 06
00 00 00
00 00 00
00 00 00
24 24 0
00 00 00
00 00 00
00 00 00
00 00 00
00 00 00
00 00 00
00 00 0
02 02 0
00 00 00
07 07 0
00 00 00
19 19 00
00 00 00
00 00 00
00 00 00
00 00 00
00 00 00
00 00 00
00 00 00
00 00 00
00 00 00
00 00 0
00 00 00
00 00 00
00 00 00
00 00 0

ransmissíveis  

o de centenário está em uma região endêmica para 

é uma doença infectocontagiosa, transmissível de um indivíduo doente 

 Doença milenar envolta de estigma dificultando a 
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ANO 2017 
Notificados Confirmados 

03 03 
00 00 
06 06 
00 00 
00 00 
00 00 
01 00 
00 00 
00 00 
00 00 
00 00 
00 00 
00 00 
00 00 
01 01 
00 00 
01 01 
00 00 
00 00 
00 00 
00 00 
00 00 
00 00 
00 00 
00 00 
00 00 
00 00 
00 00 
01 00 
00 00 
00 00 
00 00 
01 00 

uma região endêmica para 

é uma doença infectocontagiosa, transmissível de um indivíduo doente 

oença milenar envolta de estigma dificultando a 
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identificação de possíveis portadores, com o intuito de amenizar o preconceito a 

equipe saúde da família vem desenvolvendo ações que visam divulgar sinais e 

sintomas do agravo enfocando no tratamento gratuito

agentes comunitários de saúde, realizando

seus comunicantes para realização

O preconceito que existe contra os pacientes acometidos pela hanseníase, 

muito menos os mitos que se criaram sobre a doença. O termo hanseníase se 

instalou então, quase como um eufemismo. Também conhecida como Mal de 

Hansen-MH, ou lepra) é causada por um ba

Mycobacterium Leprae. O bacilo tem afinidade pelas células da pele e pelos nervos 

periféricos. O bacilo passa de uma pessoa a outra, mas não através do contato físico 

(como se pensa comumente), e sim através do ar. A cont

através do convívio prolongado (de preferência doméstico). Anos de exposição são 

necessários para que haja a contaminação. A doença não é transmissível pelos 

fluídos corporais (saliva, suor, esperma, lágrimas, etc), portanto, o indivíd

de hanseníase não precisa deixar de abraçar, beijar, acariciar, ou ter relações 

sexuais, por medo de contaminar seus próximos. Além disso, é necessário ter 

predisposição ao bacilo, e a maior parte da população é, na verdade, imune: a vacina 

BCG é considerada um método de prevenção contra a contaminação pela doença.

A hanseníase não é apenas uma doença de pele: ela acomete também os 

nervos que se localizam nos membros, gerando perda de sensibilidade, perda de 

força, e posteriormente podendo levar

comprometendo a imagem e a independência dos indivíduos atingidos por esse mal. 

Os olhos também são acometidos e, sem o devido cuidado, o paciente pode perder 

por completo a visão. A partir do momento do diagnóstic

acompanhe o estado de saúde do paciente hansênico não somente durante o 

tratamento, mas também alguns anos depois dele, pois as sequelas que surgem da 

hanseníase podem aparecer mesmo anos depois de o paciente ter sido curado. Se 

estas incapacidades físicas forem detectadas a tempo, podem ser revertidas sem 

necessidade de intervenção cirúrgica.
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identificação de possíveis portadores, com o intuito de amenizar o preconceito a 

equipe saúde da família vem desenvolvendo ações que visam divulgar sinais e 

sintomas do agravo enfocando no tratamento gratuito e cura, com atuação dos 

nitários de saúde, realizando busca ativa dos pacientes faltosos e de 

seus comunicantes para realização do exame dermato-neurológico. 

preconceito que existe contra os pacientes acometidos pela hanseníase, 

muito menos os mitos que se criaram sobre a doença. O termo hanseníase se 

instalou então, quase como um eufemismo. Também conhecida como Mal de 

MH, ou lepra) é causada por um bacilo (um tipo de bactéria) chamado 

Mycobacterium Leprae. O bacilo tem afinidade pelas células da pele e pelos nervos 

periféricos. O bacilo passa de uma pessoa a outra, mas não através do contato físico 

(como se pensa comumente), e sim através do ar. A contaminação só acontece 

através do convívio prolongado (de preferência doméstico). Anos de exposição são 

necessários para que haja a contaminação. A doença não é transmissível pelos 

fluídos corporais (saliva, suor, esperma, lágrimas, etc), portanto, o indivíd

de hanseníase não precisa deixar de abraçar, beijar, acariciar, ou ter relações 

sexuais, por medo de contaminar seus próximos. Além disso, é necessário ter 

predisposição ao bacilo, e a maior parte da população é, na verdade, imune: a vacina 

é considerada um método de prevenção contra a contaminação pela doença.

A hanseníase não é apenas uma doença de pele: ela acomete também os 

nervos que se localizam nos membros, gerando perda de sensibilidade, perda de 

força, e posteriormente podendo levar a graves deformações das mãos e dos pés, 

comprometendo a imagem e a independência dos indivíduos atingidos por esse mal. 

Os olhos também são acometidos e, sem o devido cuidado, o paciente pode perder 

por completo a visão. A partir do momento do diagnóstico, é necessário que o SUS 

acompanhe o estado de saúde do paciente hansênico não somente durante o 

tratamento, mas também alguns anos depois dele, pois as sequelas que surgem da 

hanseníase podem aparecer mesmo anos depois de o paciente ter sido curado. Se 

stas incapacidades físicas forem detectadas a tempo, podem ser revertidas sem 

necessidade de intervenção cirúrgica. 
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identificação de possíveis portadores, com o intuito de amenizar o preconceito a 

equipe saúde da família vem desenvolvendo ações que visam divulgar sinais e 

e cura, com atuação dos 

busca ativa dos pacientes faltosos e de 

preconceito que existe contra os pacientes acometidos pela hanseníase, 

muito menos os mitos que se criaram sobre a doença. O termo hanseníase se 

instalou então, quase como um eufemismo. Também conhecida como Mal de 

cilo (um tipo de bactéria) chamado 

Mycobacterium Leprae. O bacilo tem afinidade pelas células da pele e pelos nervos 

periféricos. O bacilo passa de uma pessoa a outra, mas não através do contato físico 

aminação só acontece 

através do convívio prolongado (de preferência doméstico). Anos de exposição são 

necessários para que haja a contaminação. A doença não é transmissível pelos 

fluídos corporais (saliva, suor, esperma, lágrimas, etc), portanto, o indivíduo portador 

de hanseníase não precisa deixar de abraçar, beijar, acariciar, ou ter relações 

sexuais, por medo de contaminar seus próximos. Além disso, é necessário ter 

predisposição ao bacilo, e a maior parte da população é, na verdade, imune: a vacina 

é considerada um método de prevenção contra a contaminação pela doença. 

A hanseníase não é apenas uma doença de pele: ela acomete também os 

nervos que se localizam nos membros, gerando perda de sensibilidade, perda de 

a graves deformações das mãos e dos pés, 

comprometendo a imagem e a independência dos indivíduos atingidos por esse mal. 

Os olhos também são acometidos e, sem o devido cuidado, o paciente pode perder 

o, é necessário que o SUS 

acompanhe o estado de saúde do paciente hansênico não somente durante o 

tratamento, mas também alguns anos depois dele, pois as sequelas que surgem da 

hanseníase podem aparecer mesmo anos depois de o paciente ter sido curado. Se 

stas incapacidades físicas forem detectadas a tempo, podem ser revertidas sem 
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 A hanseníase tem cura. O tratamento, oferecido apenas no serviço público de 

saúde, é realizado através de medicamentos (Poli quimioterapia)

início do tratamento, o paciente não mais é capaz de contaminar ninguém. Mas é 

importante seguir o tratamento até o final, para evitar as sequelas que surgem a partir 

da hanseníase. 

Portanto, vale à pena relembrar os sinais e sintomas: m

ou mais claras do que a sua tonalidade normal de pele, que não doem nem coçam, 

formigamento nas mãos e pés, fraqueza muscular e diminuição de sensibilidade 

podem indicar hanseníase. Se apresentar os sintomas, dirija

responsável pela sua região, e faça uma consulta. Oferecer tratamento e orientação é 

função do SUS, mas tratar-se e eliminar o preconceito sobre essa doença é decisão 

de cada um. 

Sabendo-se disso vale ressaltar que o município de centenário se encontra

e uma região epidemiológica de Hanseníase e apesar dos esforços da  ESF do 

Município de Centenário, que atua na prevenção de novos casos, tendo a BCG 

sempre disponível para o calendário vacinal que é uma das formas de prevenção, 

trabalha com ações educativas com a população com palestras e orientações 

domiciliares, e leva o tema para o PSE

últimos 4 anos, no  ano de 2017 a secretaria de saúde juntamente com a ESF vem se 

preocupando e buscando formas de melhorar as a

buscando formas de aprimorar e capacitar a

para a busca ativa dos pacientes

encontrar algum caso que esteja escapando da nossa equip

aos outros municípios da nossa região de saúde que também lutam para atingir o 

objetivo de erradicar esse mal da nossa região.Foi notificado 01 caso no ano de 2017 

e confirmado e o paciente esta em tratamento na Unidade Básica de Saú
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A hanseníase tem cura. O tratamento, oferecido apenas no serviço público de 

saúde, é realizado através de medicamentos (Poli quimioterapia) e após 15 dias do 

início do tratamento, o paciente não mais é capaz de contaminar ninguém. Mas é 

importante seguir o tratamento até o final, para evitar as sequelas que surgem a partir 

Portanto, vale à pena relembrar os sinais e sintomas: manchas mais escuras 

ou mais claras do que a sua tonalidade normal de pele, que não doem nem coçam, 

formigamento nas mãos e pés, fraqueza muscular e diminuição de sensibilidade 

podem indicar hanseníase. Se apresentar os sintomas, dirija-se à Unidade de Saúd

responsável pela sua região, e faça uma consulta. Oferecer tratamento e orientação é 

se e eliminar o preconceito sobre essa doença é decisão 

se disso vale ressaltar que o município de centenário se encontra

e uma região epidemiológica de Hanseníase e apesar dos esforços da  ESF do 

Município de Centenário, que atua na prevenção de novos casos, tendo a BCG 

sempre disponível para o calendário vacinal que é uma das formas de prevenção, 

ivas com a população com palestras e orientações 

domiciliares, e leva o tema para o PSE, o município se encontra silencioso nos

no  ano de 2017 a secretaria de saúde juntamente com a ESF vem se 

preocupando e buscando formas de melhorar as ações que já veem sendo realizadas, 

rmas de aprimorar e capacitar a ESF e os ACS, que é peça fundamental 

busca ativa dos pacientes e contatos notificados nos últimos 10 anos, afim de 

encontrar algum caso que esteja escapando da nossa equipe, tentado assim somar 

aos outros municípios da nossa região de saúde que também lutam para atingir o 

se mal da nossa região.Foi notificado 01 caso no ano de 2017 

e confirmado e o paciente esta em tratamento na Unidade Básica de Saú
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A hanseníase tem cura. O tratamento, oferecido apenas no serviço público de 

e após 15 dias do 

início do tratamento, o paciente não mais é capaz de contaminar ninguém. Mas é 

importante seguir o tratamento até o final, para evitar as sequelas que surgem a partir 

anchas mais escuras 

ou mais claras do que a sua tonalidade normal de pele, que não doem nem coçam, 

formigamento nas mãos e pés, fraqueza muscular e diminuição de sensibilidade 

se à Unidade de Saúde 

responsável pela sua região, e faça uma consulta. Oferecer tratamento e orientação é 

se e eliminar o preconceito sobre essa doença é decisão 

se disso vale ressaltar que o município de centenário se encontra-se 

e uma região epidemiológica de Hanseníase e apesar dos esforços da  ESF do 

Município de Centenário, que atua na prevenção de novos casos, tendo a BCG 

sempre disponível para o calendário vacinal que é uma das formas de prevenção, 

ivas com a população com palestras e orientações 

, o município se encontra silencioso nos 

no  ano de 2017 a secretaria de saúde juntamente com a ESF vem se 

ções que já veem sendo realizadas, 

ESF e os ACS, que é peça fundamental 

notificados nos últimos 10 anos, afim de 

e, tentado assim somar 

aos outros municípios da nossa região de saúde que também lutam para atingir o 

se mal da nossa região.Foi notificado 01 caso no ano de 2017 

e confirmado e o paciente esta em tratamento na Unidade Básica de Saúde . 
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Tuberculose 
 

A tuberculose é um problema de saúde prioritário no Brasil. É uma doença 

infecciosa e contagiosa, causada por uma bactéria, o 

também denominado Bacilo de Koch (BK). O termo tuberculose se 

doença causar lesões chamadas tubérculos.

A transmissão ocorre por meio de gotículas contendo os bacilos expelidos por 

um doente com tuberculose pulmonar ao tossir, espirrar ou falar. Quando essas 

gotículas são inaladas por pessoas sadia

propagação do bacilo está associada principalmente às condições de vida da 

população. 

A Secretaria Municipal de Saúde por meio da estratégia saú

realiza semestralmente a busca ativa de sintomático re

comunitários de saúde com a aplicação de formulário que visa durante a visita 

domiciliar identificar possíveis suspeitos de portarem a do

encaminhados a Unidade Básica de S

rastreamento de contatos, além de serem orientados quanto à forma de contagio e os 

meios de prevenção, destacando o tratamento e a cura.

Neste agravo o município também está silencioso sem nem uma ocorrência de 

casos nos últimos cinco anos.  No entanto 

 

Hepatites  
 

São doenças causadas mais comumente pelos vírus A, B, C, D e E

provocam inflamação no fígado.

laboratoriais semelhantes, porém com importantes particularidades. São silenciosas, 

pois nem sempre apresentam sintomas. Além disso,

número de indivíduos atingidos e pela possibilidade de complicações das formas 

agudas e evolução para formas crônicas, podendo levar à cirrose e ao câncer de 

fígado. Possuem diversas formas de transmissão, variando segundo o agente 

etiológico: os vírus B, C e D s
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A tuberculose é um problema de saúde prioritário no Brasil. É uma doença 

infecciosa e contagiosa, causada por uma bactéria, o Mycobacterium tuberculosis

também denominado Bacilo de Koch (BK). O termo tuberculose se origina do fato da 

doença causar lesões chamadas tubérculos. 

A transmissão ocorre por meio de gotículas contendo os bacilos expelidos por 

um doente com tuberculose pulmonar ao tossir, espirrar ou falar. Quando essas 

gotículas são inaladas por pessoas sadias, podem provocar a infecção tuberculosa. A 

propagação do bacilo está associada principalmente às condições de vida da 

A Secretaria Municipal de Saúde por meio da estratégia saú

a busca ativa de sintomático respiratório através dos agentes 

comunitários de saúde com a aplicação de formulário que visa durante a visita 

domiciliar identificar possíveis suspeitos de portarem a doença, estes são 

Básica de Saúde para realização de baciloscopia e

rastreamento de contatos, além de serem orientados quanto à forma de contagio e os 

meios de prevenção, destacando o tratamento e a cura. 

Neste agravo o município também está silencioso sem nem uma ocorrência de 

.  No entanto mantém a busca ativa de casos suspeitos.

São doenças causadas mais comumente pelos vírus A, B, C, D e E

provocam inflamação no fígado. Possuem características epidemiológicas, clínicas e 

laboratoriais semelhantes, porém com importantes particularidades. São silenciosas, 

pois nem sempre apresentam sintomas. Além disso, têm grande importância pelo 

de indivíduos atingidos e pela possibilidade de complicações das formas 

agudas e evolução para formas crônicas, podendo levar à cirrose e ao câncer de 

fígado. Possuem diversas formas de transmissão, variando segundo o agente 

etiológico: os vírus B, C e D são transmitidos por via parenteral, através de 
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A tuberculose é um problema de saúde prioritário no Brasil. É uma doença 

Mycobacterium tuberculosis, 

origina do fato da 

A transmissão ocorre por meio de gotículas contendo os bacilos expelidos por 

um doente com tuberculose pulmonar ao tossir, espirrar ou falar. Quando essas 

s, podem provocar a infecção tuberculosa. A 

propagação do bacilo está associada principalmente às condições de vida da 

A Secretaria Municipal de Saúde por meio da estratégia saúde da família 

spiratório através dos agentes 

comunitários de saúde com a aplicação de formulário que visa durante a visita 

ença, estes são 

aúde para realização de baciloscopia e 

rastreamento de contatos, além de serem orientados quanto à forma de contagio e os 

Neste agravo o município também está silencioso sem nem uma ocorrência de 

mantém a busca ativa de casos suspeitos. 

São doenças causadas mais comumente pelos vírus A, B, C, D e E que 

Possuem características epidemiológicas, clínicas e 

laboratoriais semelhantes, porém com importantes particularidades. São silenciosas, 

têm grande importância pelo 

de indivíduos atingidos e pela possibilidade de complicações das formas 

agudas e evolução para formas crônicas, podendo levar à cirrose e ao câncer de 

fígado. Possuem diversas formas de transmissão, variando segundo o agente 

ão transmitidos por via parenteral, através de 
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circunstâncias diversificadas; através de materiais contaminados e relação sexual, de 

mãe para o filho durante o parto.  A hepatite A e E possuem transmissão fecal

O município através de apoio das áreas 

mais elevado a este agravo, pois o número de casos vem diminuindo graças ao 

trabalho de prevenção contando com a equipe de saúde da família junto à 

comunidade e da clientela escolar, realizamos atividades variadas e dispo

de vacinas no qual sempre alcançamos as metas pactuadas. Lembrando que a vac

disponibilizada na unidade é somente para hepatite do vírus B, as demais somente 

em casos especiais. 

A equipe de Estratégia Saúde da Família do Município de

distribuir a vacina contra a Hepatite B, fornece 

gestantes no ato do pré-natal o exame sorológico.

Epidemiológicos segundo SINAN foram

2013 e um em 2014 de Hepatite A

notificações registradas. 

 
 

Meningites 
 

O termo meningite expressa à ocorrência de um processo inflamatório das 

meninges (membrana que envolve o cérebro), que pode estar relacionado a uma 

variedade de causas, tanto de origem infecciosa com

de origem infecciosa em particular a doença meningocócica, a meningite tuberculosa, 

a meningite PR Haemophilus influenza tipo b

meningites virais são as mais importantes do ponto de vista da saúde pública, pela 

magnitude de sua ocorrência, potencial de transmissão, patogenicidade e relevância 

social. A Unidade Básica de Saúde tem disponível na sala de vacina imunobiológico 

para crianças a partir do 5 meses e para adolescentes de 12 a 13 anos de idade, 

vacina que previne a meningite.

realização de busca ativa de faltosos, consegue alcançar resultados e metas. Não 

houve registro de nenhum caso suspeito

anos no sistema de informação, SINAN, de casos de me
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circunstâncias diversificadas; através de materiais contaminados e relação sexual, de 

mãe para o filho durante o parto.  A hepatite A e E possuem transmissão fecal

O município através de apoio das áreas técnicas vem realizando um enfoque 

mais elevado a este agravo, pois o número de casos vem diminuindo graças ao 

trabalho de prevenção contando com a equipe de saúde da família junto à 

comunidade e da clientela escolar, realizamos atividades variadas e dispo

de vacinas no qual sempre alcançamos as metas pactuadas. Lembrando que a vac

somente para hepatite do vírus B, as demais somente 

A equipe de Estratégia Saúde da Família do Município de centená

distribuir a vacina contra a Hepatite B, fornece tanto aos usuários suspeitos e

natal o exame sorológico. De acordo com os dados 

segundo SINAN foram notificados um caso em 2012, um caso em 

Hepatite A (viral) no município, desde 2015 não houve 

O termo meningite expressa à ocorrência de um processo inflamatório das 

meninges (membrana que envolve o cérebro), que pode estar relacionado a uma 

variedade de causas, tanto de origem infecciosa como não infecciosa. As meningites 

de origem infecciosa em particular a doença meningocócica, a meningite tuberculosa, 

Haemophilus influenza tipo b, a meningite por pneumococos e as 

irais são as mais importantes do ponto de vista da saúde pública, pela 

magnitude de sua ocorrência, potencial de transmissão, patogenicidade e relevância 

A Unidade Básica de Saúde tem disponível na sala de vacina imunobiológico 

5 meses e para adolescentes de 12 a 13 anos de idade, 

vacina que previne a meningite. A meta proposta é de 95%, o município com a 

realização de busca ativa de faltosos, consegue alcançar resultados e metas. Não 

houve registro de nenhum caso suspeito e nem confirmado de casos nos últimos 04 

anos no sistema de informação, SINAN, de casos de meningite notificado no 
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circunstâncias diversificadas; através de materiais contaminados e relação sexual, de 

mãe para o filho durante o parto.  A hepatite A e E possuem transmissão fecal-oral. 

técnicas vem realizando um enfoque 

mais elevado a este agravo, pois o número de casos vem diminuindo graças ao 

trabalho de prevenção contando com a equipe de saúde da família junto à 

comunidade e da clientela escolar, realizamos atividades variadas e disponibilização 

de vacinas no qual sempre alcançamos as metas pactuadas. Lembrando que a vacina 

somente para hepatite do vírus B, as demais somente 

centenário, além de 

tanto aos usuários suspeitos e as 

De acordo com os dados 

notificados um caso em 2012, um caso em 

, desde 2015 não houve 

O termo meningite expressa à ocorrência de um processo inflamatório das 

meninges (membrana que envolve o cérebro), que pode estar relacionado a uma 

não infecciosa. As meningites 

de origem infecciosa em particular a doença meningocócica, a meningite tuberculosa, 

or pneumococos e as 

irais são as mais importantes do ponto de vista da saúde pública, pela 

magnitude de sua ocorrência, potencial de transmissão, patogenicidade e relevância 

A Unidade Básica de Saúde tem disponível na sala de vacina imunobiológico 

5 meses e para adolescentes de 12 a 13 anos de idade, 

o município com a 

realização de busca ativa de faltosos, consegue alcançar resultados e metas. Não 

e nem confirmado de casos nos últimos 04 

ningite notificado no 
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município. Os profissionais estão vigilantes ao agravo observando nos usuários a 

presença de sinais ou sintomas que possam despertar a suspe

 
 

 

Leishmanioses 
 

As leishmanioses são consideradas como zoonoses podendo acometer o 

homem quando este entra em contato com o ciclo de transmissão do parasita, 

transformando-se em uma antropozoonose

(LTA) é uma doença infecciosa, não contagiosa causada por um protozoário do 

gênero Leishmania, que acomete a pele mucosa

da picada de inseto que pode pertencer a várias espécies de fleb

A leishmaniose visceral é uma zoonose que pode afetar o homem. É 

infecciosa, mas não contagiosa. Acomete vísceras, como o fígado e o baço, podendo 

ocasionar aumento de volume abdominal. É causada por protozoário da família 

Tripanosoma, gênero Leishmania e espécie Leishmania 

ao homem por meio da picada de fêmeas de flebotomíneos da espécie Lutzomyia 

longipalpis e Lutzomyia cruzi, conhecidos popularmente como "mosquito

birigui, asa branca, tatuquira e cangalhinh

noturnos , atacando o homem e os animais, principalmente no início da noite e ao 

amanhecer. No Brasil, não há registro de transmissão direta de pessoa para pessoa.

Frente isso o município através da atuação dos a

endemias (ACE) realiza o controle do agravo através da coleta de sorologia de cães 

suspeitos para Leishmaniose visceral, o material coletado é encaminhada ao LACEN 

que após avaliação do material retorna o resultado ao município, que 

responsabilidade notificar os donos dos animais quanto ao resultado do exame e, 

posteriormente se confirmado a suspeita é realizada a eutanásia dos animais 

mediante a autorização do proprietário. É também realizado um trabalho de manejo 

ambiental em conjunto com os ACE e os Agentes Comunitários de Saúde (ACS) 

conscientizando a população da importância da limpeza de entulhos nos quintais 

evitando assim a proliferação do mosquito.
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Os profissionais estão vigilantes ao agravo observando nos usuários a 

presença de sinais ou sintomas que possam despertar a suspeita do agravo.

As leishmanioses são consideradas como zoonoses podendo acometer o 

homem quando este entra em contato com o ciclo de transmissão do parasita, 

se em uma antropozoonose. A leishmaniose tegumentar americana 

(LTA) é uma doença infecciosa, não contagiosa causada por um protozoário do 

que acomete a pele mucosa. O modo de transmissão é através 

da picada de inseto que pode pertencer a várias espécies de flebotomíneos.  

A leishmaniose visceral é uma zoonose que pode afetar o homem. É 

infecciosa, mas não contagiosa. Acomete vísceras, como o fígado e o baço, podendo 

ocasionar aumento de volume abdominal. É causada por protozoário da família 

Leishmania e espécie Leishmania chagasi. A LV é transmitida 

ao homem por meio da picada de fêmeas de flebotomíneos da espécie Lutzomyia 

longipalpis e Lutzomyia cruzi, conhecidos popularmente como "mosquito

birigui, asa branca, tatuquira e cangalhinha". Esses insetos têm hábitos vespertinos e 

noturnos , atacando o homem e os animais, principalmente no início da noite e ao 

amanhecer. No Brasil, não há registro de transmissão direta de pessoa para pessoa.

Frente isso o município através da atuação dos agentes comunitários de 

endemias (ACE) realiza o controle do agravo através da coleta de sorologia de cães 

suspeitos para Leishmaniose visceral, o material coletado é encaminhada ao LACEN 

que após avaliação do material retorna o resultado ao município, que 

responsabilidade notificar os donos dos animais quanto ao resultado do exame e, 

posteriormente se confirmado a suspeita é realizada a eutanásia dos animais 

mediante a autorização do proprietário. É também realizado um trabalho de manejo 

em conjunto com os ACE e os Agentes Comunitários de Saúde (ACS) 

conscientizando a população da importância da limpeza de entulhos nos quintais 

sim a proliferação do mosquito. 
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Os profissionais estão vigilantes ao agravo observando nos usuários a 

ita do agravo. 

As leishmanioses são consideradas como zoonoses podendo acometer o 

homem quando este entra em contato com o ciclo de transmissão do parasita, 

. A leishmaniose tegumentar americana 

(LTA) é uma doença infecciosa, não contagiosa causada por um protozoário do 

O modo de transmissão é através 

otomíneos.   

A leishmaniose visceral é uma zoonose que pode afetar o homem. É 

infecciosa, mas não contagiosa. Acomete vísceras, como o fígado e o baço, podendo 

ocasionar aumento de volume abdominal. É causada por protozoário da família 

A LV é transmitida 

ao homem por meio da picada de fêmeas de flebotomíneos da espécie Lutzomyia 

longipalpis e Lutzomyia cruzi, conhecidos popularmente como "mosquito-palha, 

a". Esses insetos têm hábitos vespertinos e 

noturnos , atacando o homem e os animais, principalmente no início da noite e ao 

amanhecer. No Brasil, não há registro de transmissão direta de pessoa para pessoa. 

gentes comunitários de 

endemias (ACE) realiza o controle do agravo através da coleta de sorologia de cães 

suspeitos para Leishmaniose visceral, o material coletado é encaminhada ao LACEN 

que após avaliação do material retorna o resultado ao município, que tem como 

responsabilidade notificar os donos dos animais quanto ao resultado do exame e, 

posteriormente se confirmado a suspeita é realizada a eutanásia dos animais 

mediante a autorização do proprietário. É também realizado um trabalho de manejo 

em conjunto com os ACE e os Agentes Comunitários de Saúde (ACS) 

conscientizando a população da importância da limpeza de entulhos nos quintais 
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Segundo fontes do SINAN ocorreram 19

nos anos de 2012 a 2016, em 2017 nenhum caso notificado. Quanto a leishmaniose 

Visceral nenhum caso notificado na série histórica apresentada.

 

 

Dengue, Zicavírus  e Chikungunya

Os mosquitos do Aedes aegypti

vem se espalhando pelo Brasil, como 

Transmitidas pelo mesmo mosquito, também apresentam alguns sintomas 

semelhantes, dificultando o diagnóstico.

A Dengue é considerada a doença mais grave. Os sintomas são de febre, 

dores no corpo (musculares), dores de cabeça e nos olhos, falta de ar, manchas na 

pele e indisposição. Em casos mais graves pode causar hemorragias e até mesmo 

ocasionar a morte. A Chikungunya

principalmente sentidas nas articulações, os sintomas duram em torno de duas 

semanas, portanto as dores articulares podem durar meses. Casos de morte são 

raros, mas os sintomas causam ao infectado qualidade e disposiç

Febre Zika tem sintomas mais leves, como febre baixa, olhos avermelhados e coceira 

característica e duram não mais que sete dias. Porém tem sido associada a casos de 

microcefalia e a síndrome neurológica que causa paralisia, a Síndrome de

Barré. 

A Vigilância em Saúde Municipal, juntamente com os

parceria com os agentes comunitários de saúde desempenham papel de suma 

importância para controle do agravo. Ações educativas são primordiais, buscando 

junto à comunidade a melhor maneira de evitar os criadouros do mosquito que tem 

preferência por água limpa e parada. Além de mobilizações são realizadas palestras 

em escolas, caminhadas, faixas, gincanas anuais e divulgação em carro de som 

convocando toda a sociedade p

O acompanhamento do índice de infestação do Aedes aegypti é realizado 

mensalmente pelos agentes de endemias e pela equipe saúde da família, enfatizando 

os locais com maior foco de larva positiva, traçando estratégias de controle e 

eliminação do foco. Todos os casos suspeitos de dengue são notificados e 
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ndo fontes do SINAN ocorreram 19 casos de Leishmaniose tegumentar 

nos anos de 2012 a 2016, em 2017 nenhum caso notificado. Quanto a leishmaniose 

Visceral nenhum caso notificado na série histórica apresentada. 

Chikungunya 

Aedes aegypti tem chamado atenção por causar doenças que 

vem se espalhando pelo Brasil, como a dengue, a chikungunya e a zika

Transmitidas pelo mesmo mosquito, também apresentam alguns sintomas 

semelhantes, dificultando o diagnóstico. 

é considerada a doença mais grave. Os sintomas são de febre, 

dores no corpo (musculares), dores de cabeça e nos olhos, falta de ar, manchas na 

pele e indisposição. Em casos mais graves pode causar hemorragias e até mesmo 

Chikungunya causa febre e dores no corpo, mas dores 

principalmente sentidas nas articulações, os sintomas duram em torno de duas 

semanas, portanto as dores articulares podem durar meses. Casos de morte são 

raros, mas os sintomas causam ao infectado qualidade e disposição muito baixa.

tem sintomas mais leves, como febre baixa, olhos avermelhados e coceira 

característica e duram não mais que sete dias. Porém tem sido associada a casos de 

microcefalia e a síndrome neurológica que causa paralisia, a Síndrome de

Saúde Municipal, juntamente com os agentes de endemias em 

parceria com os agentes comunitários de saúde desempenham papel de suma 

importância para controle do agravo. Ações educativas são primordiais, buscando 

idade a melhor maneira de evitar os criadouros do mosquito que tem 

preferência por água limpa e parada. Além de mobilizações são realizadas palestras 

em escolas, caminhadas, faixas, gincanas anuais e divulgação em carro de som 

convocando toda a sociedade para o combate a dengue. 

O acompanhamento do índice de infestação do Aedes aegypti é realizado 

mensalmente pelos agentes de endemias e pela equipe saúde da família, enfatizando 

os locais com maior foco de larva positiva, traçando estratégias de controle e 

liminação do foco. Todos os casos suspeitos de dengue são notificados e 
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casos de Leishmaniose tegumentar 

nos anos de 2012 a 2016, em 2017 nenhum caso notificado. Quanto a leishmaniose 

enção por causar doenças que 

a dengue, a chikungunya e a zika. 

Transmitidas pelo mesmo mosquito, também apresentam alguns sintomas 

é considerada a doença mais grave. Os sintomas são de febre, 

dores no corpo (musculares), dores de cabeça e nos olhos, falta de ar, manchas na 

pele e indisposição. Em casos mais graves pode causar hemorragias e até mesmo 

ausa febre e dores no corpo, mas dores 

principalmente sentidas nas articulações, os sintomas duram em torno de duas 

semanas, portanto as dores articulares podem durar meses. Casos de morte são 

ão muito baixa. A 

tem sintomas mais leves, como febre baixa, olhos avermelhados e coceira 

característica e duram não mais que sete dias. Porém tem sido associada a casos de 

microcefalia e a síndrome neurológica que causa paralisia, a Síndrome de Guillain-

agentes de endemias em 

parceria com os agentes comunitários de saúde desempenham papel de suma 

importância para controle do agravo. Ações educativas são primordiais, buscando 

idade a melhor maneira de evitar os criadouros do mosquito que tem 

preferência por água limpa e parada. Além de mobilizações são realizadas palestras 

em escolas, caminhadas, faixas, gincanas anuais e divulgação em carro de som 

O acompanhamento do índice de infestação do Aedes aegypti é realizado 

mensalmente pelos agentes de endemias e pela equipe saúde da família, enfatizando 

os locais com maior foco de larva positiva, traçando estratégias de controle e 

liminação do foco. Todos os casos suspeitos de dengue são notificados e 
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investigados pela equipe de vigilância epidemiológica, a confirmação e/ou descarte do 

caso é realizado através de exame laboratorial realizado pelo laboratório de 

referencia, LACEN. 

Segundo o SINAN foram notificados 01 caso em 2017 e sendo descartado.

 
 
 

Malária 
 

A malária é uma doença infecciosa febril aguda cujo agente etiológico é um 

parasito do gênero Plasmodium

picada da fêmea infectada do mosquito do gênero Anopheles, que se infecta ao sugar 

o sangue de um doente. 

Malária humana é uma doença, que se não for tratada, poderá evoluir 

rapidamente para a forma grave e complicada.

Essa doença também é conhecida como impaludismo, paludismo, febre 

palustre, febre intermitente, febre terçã benigna, febre terçã maligna, além de nomes 

populares como maleita, sezão, tremedeira, batedeira ou febre.

O município não possui c

para sinais e sintomas da doença, principalmente quando o usuário é proveniente de 

regiões do Estado do Pará ou municípios vizinhos a este, observando na anamnese 

se o usuário tem histórico de recente viaje

é realizado o exame de gotas espessa para confirmação do diagnóstico, material 

coletado encaminhado ao laboratório de referencia no município de 

 

Tracoma 

O tracoma é uma afecção inflamatória crônica 

Chlamydia trachomatis, uma bactéria gram

ceratoconjuntivite crônica que, em decorrência de infecções repetidas, pode produzir 

a formação de cicatrizes na conjuntiva tarsal superior, propiciando a 

entrópio e triquíase Estas lesões provocam o atrito da pálpebra com a córnea, o que 

pode ocasionar a cegueira. 
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investigados pela equipe de vigilância epidemiológica, a confirmação e/ou descarte do 

caso é realizado através de exame laboratorial realizado pelo laboratório de 

ndo o SINAN foram notificados 01 caso em 2017 e sendo descartado.

A malária é uma doença infecciosa febril aguda cujo agente etiológico é um 

parasito do gênero Plasmodium. A transmissão natural da malária ocorre por meio da 

picada da fêmea infectada do mosquito do gênero Anopheles, que se infecta ao sugar 

Malária humana é uma doença, que se não for tratada, poderá evoluir 

ve e complicada. 

Essa doença também é conhecida como impaludismo, paludismo, febre 

palustre, febre intermitente, febre terçã benigna, febre terçã maligna, além de nomes 

populares como maleita, sezão, tremedeira, batedeira ou febre. 

O município não possui casos registrados do agravo, mantendo a vigilância 

para sinais e sintomas da doença, principalmente quando o usuário é proveniente de 

regiões do Estado do Pará ou municípios vizinhos a este, observando na anamnese 

se o usuário tem histórico de recente viajem a esta região, em caso positivo/suspeito 

é realizado o exame de gotas espessa para confirmação do diagnóstico, material 

coletado encaminhado ao laboratório de referencia no município de Pedro Afonso.

O tracoma é uma afecção inflamatória crônica ocular, cujo agente etiológico é a 

Chlamydia trachomatis, uma bactéria gram-negativa, que produz uma 

ceratoconjuntivite crônica que, em decorrência de infecções repetidas, pode produzir 

a formação de cicatrizes na conjuntiva tarsal superior, propiciando a 

entrópio e triquíase Estas lesões provocam o atrito da pálpebra com a córnea, o que 

31 

investigados pela equipe de vigilância epidemiológica, a confirmação e/ou descarte do 

caso é realizado através de exame laboratorial realizado pelo laboratório de 

ndo o SINAN foram notificados 01 caso em 2017 e sendo descartado.  

A malária é uma doença infecciosa febril aguda cujo agente etiológico é um 

. A transmissão natural da malária ocorre por meio da 

picada da fêmea infectada do mosquito do gênero Anopheles, que se infecta ao sugar 

Malária humana é uma doença, que se não for tratada, poderá evoluir 

Essa doença também é conhecida como impaludismo, paludismo, febre 

palustre, febre intermitente, febre terçã benigna, febre terçã maligna, além de nomes 

asos registrados do agravo, mantendo a vigilância 

para sinais e sintomas da doença, principalmente quando o usuário é proveniente de 

regiões do Estado do Pará ou municípios vizinhos a este, observando na anamnese 

m a esta região, em caso positivo/suspeito 

é realizado o exame de gotas espessa para confirmação do diagnóstico, material 

Pedro Afonso. 

ocular, cujo agente etiológico é a 

negativa, que produz uma 

ceratoconjuntivite crônica que, em decorrência de infecções repetidas, pode produzir 

a formação de cicatrizes na conjuntiva tarsal superior, propiciando a formação de 

entrópio e triquíase Estas lesões provocam o atrito da pálpebra com a córnea, o que 
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A transmissão se dá de pessoa a pessoa, através do contato direto com as 

mãos contaminadas com secreção ocular, ou contato indireto a

contaminados. 

Os fatores de risco claramente associados à sua ocorrência são as baixas 

condições sócio- econômicas e ambientais. As correntes migratórias têm importante 

papel na disseminação da doença. 

O tracoma é uma das doenças de maio

Organização Mundial de Saúde estima a existência de 150 milhões de pessoas com 

tracoma, dentre as quais aproximadamente 

De 2012 a 2016  não foram 

realização de inquérito de tracoma realizados

 

      

Doenças Diarreicas e as gastrenterites
 

A doença diarreica aguda é caracterizada pela diminuição da consistência das 

fezes e/ou aumento no número de evacuações. Pode ser acompanhada de vômitos, 

febre e dor abdominal e as fezes podem apresentar muco e sangue 

geral é autolimitada, tende a curar esp

sua gravidade depende da presença e intensidade da desidratação. Acima de três 

evacuações diarreicas/dia pode ser 

consideração o hábito intestinal de cada pessoa. O pa

procurar os serviços de saúde várias vezes. O paciente com 

procurar os serviços de saúde. 

 A transmissão da diarreia

contaminados pelas mãos de doentes ou pessoa

doença, estão eliminando microrganismos

higiene. A transmissão ocorre pela via fecal

ou indireta (alimentos, água e utensílios contaminados). As do

ser causadas por várias etiologias, podendo ser de natureza infecciosa e não 

infecciosa. Dentre as infecciosas destacaremos aqui duas delas, que ocorrem ou tem 

risco de ocorrer em nosso país, mas podem ser evitadas.
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A transmissão se dá de pessoa a pessoa, através do contato direto com as 

mãos contaminadas com secreção ocular, ou contato indireto através de objetos 

Os fatores de risco claramente associados à sua ocorrência são as baixas 

econômicas e ambientais. As correntes migratórias têm importante 

papel na disseminação da doença.  

O tracoma é uma das doenças de maior disseminação no mundo. A 

Organização Mundial de Saúde estima a existência de 150 milhões de pessoas com 

tracoma, dentre as quais aproximadamente (6) seis milhões são cegas. 

foram diagnosticados no município casos positivos na 

realização de inquérito de tracoma realizados . 

e as gastrenterites 

aguda é caracterizada pela diminuição da consistência das 

fezes e/ou aumento no número de evacuações. Pode ser acompanhada de vômitos, 

febre e dor abdominal e as fezes podem apresentar muco e sangue - 

, tende a curar espontaneamente, com duração de até 14 dias, e 

sua gravidade depende da presença e intensidade da desidratação. Acima de três 

/dia pode ser considerada diarreia, porém deve

consideração o hábito intestinal de cada pessoa. O paciente com 

procurar os serviços de saúde várias vezes. O paciente com diarreia

 

diarreia se faz principalmente através da água e alimentos 

contaminados pelas mãos de doentes ou pessoas que, mesmo sem apresentarem a 

microrganismos nas fezes e não têm bons hábitos de 

higiene. A transmissão ocorre pela via fecal-oral de forma direta (mãos contaminadas) 

ou indireta (alimentos, água e utensílios contaminados). As doenças diarreicas podem 

ser causadas por várias etiologias, podendo ser de natureza infecciosa e não 

infecciosa. Dentre as infecciosas destacaremos aqui duas delas, que ocorrem ou tem 

risco de ocorrer em nosso país, mas podem ser evitadas. 
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A transmissão se dá de pessoa a pessoa, através do contato direto com as 

través de objetos 

Os fatores de risco claramente associados à sua ocorrência são as baixas 

econômicas e ambientais. As correntes migratórias têm importante 

r disseminação no mundo. A 

Organização Mundial de Saúde estima a existência de 150 milhões de pessoas com 

milhões são cegas.  

casos positivos na 

aguda é caracterizada pela diminuição da consistência das 

fezes e/ou aumento no número de evacuações. Pode ser acompanhada de vômitos, 

 disenteria. Em 

ontaneamente, com duração de até 14 dias, e 

sua gravidade depende da presença e intensidade da desidratação. Acima de três 

, porém deve-se levar em 

ciente com diarreia pode 

diarreia aguda deve 

se faz principalmente através da água e alimentos 

s que, mesmo sem apresentarem a 

nas fezes e não têm bons hábitos de 

oral de forma direta (mãos contaminadas) 

enças diarreicas podem 

ser causadas por várias etiologias, podendo ser de natureza infecciosa e não 

infecciosa. Dentre as infecciosas destacaremos aqui duas delas, que ocorrem ou tem 
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 A gastroenterite 

infecção da mucosa do tubo digestivo do estômago e do intestino.

pode frequentemente provocar uma forte 

provocar verdadeiras epidemias, pois trata

A equipe municipal de vigilância epidemiológica monitora semanalmente as 

notificação das doenças diarreicas

prevenir surtos do agravo. Com a 

doenças diarreicas é permitido detectar alterações no comportamento da patologia, 

traçar medidas de prevenção e avaliar o impacto das ações desenvolvidas. 

Os Agentes Comunitários de S

controle das diarreias, pois diariamente levam informações aos domicílios sobre 

higiene e uso de água tratada, além da distribuição gratuita de hipoclorito de sódio a 

2%. 

No sistema de informação das doenças de veiculação hídrica, 

implantado no município a part

número de ocorrências foi nas faixas etária

+, e o plano de tratamento prescrito após avaliação médica ou de enfermagem foi o 

plano A. Ressalta ainda que após a i

básico de vacinação para menores de ano ocorreu à diminuição de casos graves do 

agravo, não sendo identificado nenhum cas

 
 

  
Doença de Chagas 

A doença de Chagas (DC) é uma antropozoonose causada pe

flagelado Trypanosoma cruzi. Na ocorrência da doença, observam

clínicas: uma aguda, que pode ou não ser identificada, podendo evoluir para uma fase 

crônica caso não seja tratada com medicação específica. No Brasil, devido à 

transmissão vetorial domiciliar ocorrida no passado e hoje interrompida, predominam 

os casos crônicos. Estima-se que existam entre dois e três milhões de indivíduos 

infectados. No entanto, nos últimos anos, a ocorrência de doença de Chagas aguda 

(DCA) tem sido observada em diferentes estados, em especial na região da Amazônia 

Legal, principalmente em decorrência da transmissão oral. 
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 (também conhecida como gripe intestinal) é uma 

da mucosa do tubo digestivo do estômago e do intestino. A gastroenterite 

pode frequentemente provocar uma forte desidratação. Durante o inverno ela pode 

provocar verdadeiras epidemias, pois trata-se de uma infecção muito contagiosa.

A equipe municipal de vigilância epidemiológica monitora semanalmente as 

diarreicas, identificando as localidades de ocorrência visando 

prevenir surtos do agravo. Com a informatização da Vigilância Epidemiológica de 

é permitido detectar alterações no comportamento da patologia, 

traçar medidas de prevenção e avaliar o impacto das ações desenvolvidas. 

Agentes Comunitários de Saúde desempenham papel importante no 

, pois diariamente levam informações aos domicílios sobre 

higiene e uso de água tratada, além da distribuição gratuita de hipoclorito de sódio a 

No sistema de informação das doenças de veiculação hídrica, 

do no município a partir de 2007, verificamos que a faixa etária com maior 

número de ocorrências foi nas faixas etárias de menor de ano, 1 a 4 anos e 10 anos a 

+, e o plano de tratamento prescrito após avaliação médica ou de enfermagem foi o 

plano A. Ressalta ainda que após a introdução da vacina rotavírus no calendário 

básico de vacinação para menores de ano ocorreu à diminuição de casos graves do 

agravo, não sendo identificado nenhum caso desde 2013.  

A doença de Chagas (DC) é uma antropozoonose causada pe

flagelado Trypanosoma cruzi. Na ocorrência da doença, observam-se duas fases 

clínicas: uma aguda, que pode ou não ser identificada, podendo evoluir para uma fase 

crônica caso não seja tratada com medicação específica. No Brasil, devido à 

nsmissão vetorial domiciliar ocorrida no passado e hoje interrompida, predominam 

se que existam entre dois e três milhões de indivíduos 

infectados. No entanto, nos últimos anos, a ocorrência de doença de Chagas aguda 

o observada em diferentes estados, em especial na região da Amazônia 

Legal, principalmente em decorrência da transmissão oral.  
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(também conhecida como gripe intestinal) é uma 

A gastroenterite 

. Durante o inverno ela pode 

de uma infecção muito contagiosa. 

A equipe municipal de vigilância epidemiológica monitora semanalmente as 

, identificando as localidades de ocorrência visando 

Epidemiológica de 

é permitido detectar alterações no comportamento da patologia, 

traçar medidas de prevenção e avaliar o impacto das ações desenvolvidas.  

aúde desempenham papel importante no 

, pois diariamente levam informações aos domicílios sobre 

higiene e uso de água tratada, além da distribuição gratuita de hipoclorito de sódio a 

No sistema de informação das doenças de veiculação hídrica, SIVEP-MDDA, 

ir de 2007, verificamos que a faixa etária com maior 

de menor de ano, 1 a 4 anos e 10 anos a 

+, e o plano de tratamento prescrito após avaliação médica ou de enfermagem foi o 

ntrodução da vacina rotavírus no calendário 

básico de vacinação para menores de ano ocorreu à diminuição de casos graves do 

A doença de Chagas (DC) é uma antropozoonose causada pelo protozoário 

se duas fases 

clínicas: uma aguda, que pode ou não ser identificada, podendo evoluir para uma fase 

crônica caso não seja tratada com medicação específica. No Brasil, devido à 

nsmissão vetorial domiciliar ocorrida no passado e hoje interrompida, predominam 

se que existam entre dois e três milhões de indivíduos 

infectados. No entanto, nos últimos anos, a ocorrência de doença de Chagas aguda 

o observada em diferentes estados, em especial na região da Amazônia 
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 Não há registro de casos agudos no sistema de info

quatro anos. Para monitoramento do agravo a equipe de 

trabalhos específicos através da divulgação da doença na comunidade, os agentes 

comunitários de saúde realizam diariamente o monitoramento entomológico. Os 

agentes de endemias são responsáveis pela borrifação das localidades onde fo

encontrados os barbeiros e pela pesquisa de triatomíneos conforme classificação das 

áreas de estratificação de médio e alto risco, tais ações foram pactuadas na PAVS e 

são acompanhadas mensalmente pela coordenação da estratégia saúde da família.

  

 

DST/AIDS 

As doenças sexualmente transmissíveis (DST) são transmitidas, 

principalmente, por contato sexual sem o uso de preservativo com uma pessoa que 

esteja infectada, e geralmente se manifestam por meio de feridas, corrimentos, bolhas 

ou verrugas. As mais conhecidas são 

Algumas DST podem não apresentar sintomas, tanto no homem quanto na 

mulher. E isso requer que, se 

saúde para consultas com um profissional de saúde periodicamente. Essas doenças 

quando não diagnosticadas e tratadas a tempo, podem evoluir para complicações 

graves, como infertilidades, câncer e até a mort

 HIV é a sigla em inglês do vírus da imunodeficiência humana. Causador 

da AIDS, ataca o sistema imunológico

doenças. As células mais atingidas são os 

dessa célula que o HIV faz cópias de si mesmo. Depois de se multiplic

linfócitos em busca de outros para continuar a infecção.

Ter o HIV não é a mesma coisa que ter a AIDS. Há muitos soropositivos que 

vivem anos sem apresentar sintomas e sem desenvolver a doença. Mas, podem 

transmitir o vírus a outros pelas rela

compartilhamento seringas contaminadas ou de mãe para filho durante a gravidez e a 

amamentação. Por isso, é sempre importante 

situações.  
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Não há registro de casos agudos no sistema de informação nos últimos 

Para monitoramento do agravo a equipe de saúde vem desenvolvendo 

através da divulgação da doença na comunidade, os agentes 

comunitários de saúde realizam diariamente o monitoramento entomológico. Os 

agentes de endemias são responsáveis pela borrifação das localidades onde fo

encontrados os barbeiros e pela pesquisa de triatomíneos conforme classificação das 

áreas de estratificação de médio e alto risco, tais ações foram pactuadas na PAVS e 

são acompanhadas mensalmente pela coordenação da estratégia saúde da família.

As doenças sexualmente transmissíveis (DST) são transmitidas, 

principalmente, por contato sexual sem o uso de preservativo com uma pessoa que 

esteja infectada, e geralmente se manifestam por meio de feridas, corrimentos, bolhas 

onhecidas são gonorreia e sífilis. 

Algumas DST podem não apresentar sintomas, tanto no homem quanto na 

mulher. E isso requer que, se fizerem sexo sem camisinha, procurem o serviço de 

saúde para consultas com um profissional de saúde periodicamente. Essas doenças 

quando não diagnosticadas e tratadas a tempo, podem evoluir para complicações 

graves, como infertilidades, câncer e até a morte. 

HIV é a sigla em inglês do vírus da imunodeficiência humana. Causador 

sistema imunológico, responsável por defender o organismo de 

doenças. As células mais atingidas são os linfócitos T CD4+. E é alterando o DNA 

dessa célula que o HIV faz cópias de si mesmo. Depois de se multiplic

linfócitos em busca de outros para continuar a infecção. 

Ter o HIV não é a mesma coisa que ter a AIDS. Há muitos soropositivos que 

vivem anos sem apresentar sintomas e sem desenvolver a doença. Mas, podem 

transmitir o vírus a outros pelas relações sexuais desprotegidas, pelo 

compartilhamento seringas contaminadas ou de mãe para filho durante a gravidez e a 

amamentação. Por isso, é sempre importante fazer o teste e se proteger
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rmação nos últimos 

saúde vem desenvolvendo 

através da divulgação da doença na comunidade, os agentes 

comunitários de saúde realizam diariamente o monitoramento entomológico. Os 

agentes de endemias são responsáveis pela borrifação das localidades onde foram 

encontrados os barbeiros e pela pesquisa de triatomíneos conforme classificação das 

áreas de estratificação de médio e alto risco, tais ações foram pactuadas na PAVS e 

são acompanhadas mensalmente pela coordenação da estratégia saúde da família. 

As doenças sexualmente transmissíveis (DST) são transmitidas, 

principalmente, por contato sexual sem o uso de preservativo com uma pessoa que 

esteja infectada, e geralmente se manifestam por meio de feridas, corrimentos, bolhas 

Algumas DST podem não apresentar sintomas, tanto no homem quanto na 

fizerem sexo sem camisinha, procurem o serviço de 

saúde para consultas com um profissional de saúde periodicamente. Essas doenças 

quando não diagnosticadas e tratadas a tempo, podem evoluir para complicações 

HIV é a sigla em inglês do vírus da imunodeficiência humana. Causador 

, responsável por defender o organismo de 

. E é alterando o DNA 

dessa célula que o HIV faz cópias de si mesmo. Depois de se multiplicar, rompe os 

Ter o HIV não é a mesma coisa que ter a AIDS. Há muitos soropositivos que 

vivem anos sem apresentar sintomas e sem desenvolver a doença. Mas, podem 

ções sexuais desprotegidas, pelo 

compartilhamento seringas contaminadas ou de mãe para filho durante a gravidez e a 

se proteger em todas as 
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Atualmente os pacientes soropositivos são acompanhados pelo município e 

Hospital de Doenças Tropical –

 
        
Acidentes Animais peçonhentos

 

Animais peçonhentos são 

veneno ou substâncias tóxicas, além de aparelho especializado (dentes ocos, ferrões, 

aguilhões ou cerdas), por onde o veneno é inoculado.

Os animais peçonhentos de importância para a saúde pública no Brasil são 

serpentes, aranhas, escorpiões, lagartas, abelhas e alguns animais aquáticos que 

podem determinar diferentes tipos de envenenamento.

Os acidentes ofídicos representam problema de saúde pública em virtude de 

sua alta frequência e gravidade. A repercussão soc

óbitos que ocorrem principalmente em populações rurais. Visto que, a administração 

do soro deve ser realizada em unidades de Pronto Socorro, os casos de acidentes por 

animais peçonhentos são atendidos no Hospital Regional de 

também notificados. Entretanto ao município cabe a responsabilidade de desenvolver 

ações educativas que promovam a prevenção desses acidentes; o município 

casos no período de 2012 a 201

 

Doenças Imunopreviniveis
 

Com a implantação do Programa Nacional de Imunização muitas doenças que 

eram um desafio para os profissionais de saúde pública se mantiveram sobre controle 

e outras foram erradicadas como a poliomielite. Hoje o calendário básico de 

vacinação para crianças menores de 

minimizando a incidência das doenças imunopreviníveis. O grande desafio dos 

profissionais de saúde é sensibilizar a população dos benefícios e da importância em 

manter a caderneta de vacinação de toda a família atuali

Um dos grandes responsáveis pela

comunitários de saúde, através da

de faltosos em sala de vacina, atuam diretamente com o técnico da sala de vacina e 
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Atualmente os pacientes soropositivos são acompanhados pelo município e 

– HDT (Araguaína).  

Acidentes Animais peçonhentos 

Animais peçonhentos são aqueles que possuem glândulas produtoras de 

veneno ou substâncias tóxicas, além de aparelho especializado (dentes ocos, ferrões, 

aguilhões ou cerdas), por onde o veneno é inoculado. 

Os animais peçonhentos de importância para a saúde pública no Brasil são 

erpentes, aranhas, escorpiões, lagartas, abelhas e alguns animais aquáticos que 

podem determinar diferentes tipos de envenenamento. 

Os acidentes ofídicos representam problema de saúde pública em virtude de 

sua alta frequência e gravidade. A repercussão social se traduz pelas sequelas e 

óbitos que ocorrem principalmente em populações rurais. Visto que, a administração 

do soro deve ser realizada em unidades de Pronto Socorro, os casos de acidentes por 

animais peçonhentos são atendidos no Hospital Regional de Pedro Afonso onde são 

também notificados. Entretanto ao município cabe a responsabilidade de desenvolver 

ações educativas que promovam a prevenção desses acidentes; o município 

a 2017. 

Doenças Imunopreviniveis 

ntação do Programa Nacional de Imunização muitas doenças que 

eram um desafio para os profissionais de saúde pública se mantiveram sobre controle 

e outras foram erradicadas como a poliomielite. Hoje o calendário básico de 

vacinação para crianças menores de um ano tem uma gama de imunobiológico

minimizando a incidência das doenças imunopreviníveis. O grande desafio dos 

profissionais de saúde é sensibilizar a população dos benefícios e da importância em 

caderneta de vacinação de toda a família atualizada. 

Um dos grandes responsáveis pelas ações de imunização é

através das visitas domiciliares onde realizam a busca ativa 

de faltosos em sala de vacina, atuam diretamente com o técnico da sala de vacina e 
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Atualmente os pacientes soropositivos são acompanhados pelo município e 

aqueles que possuem glândulas produtoras de 

veneno ou substâncias tóxicas, além de aparelho especializado (dentes ocos, ferrões, 

Os animais peçonhentos de importância para a saúde pública no Brasil são 

erpentes, aranhas, escorpiões, lagartas, abelhas e alguns animais aquáticos que 

Os acidentes ofídicos representam problema de saúde pública em virtude de 

ial se traduz pelas sequelas e 

óbitos que ocorrem principalmente em populações rurais. Visto que, a administração 

do soro deve ser realizada em unidades de Pronto Socorro, os casos de acidentes por 

Pedro Afonso onde são 

também notificados. Entretanto ao município cabe a responsabilidade de desenvolver 

ações educativas que promovam a prevenção desses acidentes; o município teve 04 

ntação do Programa Nacional de Imunização muitas doenças que 

eram um desafio para os profissionais de saúde pública se mantiveram sobre controle 

e outras foram erradicadas como a poliomielite. Hoje o calendário básico de 

um ano tem uma gama de imunobiológicos 

minimizando a incidência das doenças imunopreviníveis. O grande desafio dos 

profissionais de saúde é sensibilizar a população dos benefícios e da importância em 

de imunização é os agentes 

realizam a busca ativa 

de faltosos em sala de vacina, atuam diretamente com o técnico da sala de vacina e 
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possui livre acesso as informações ali contidas. A Secretaria Municipal de Saúde 

disponibiliza transporte para vacina de campanha e rotina na zona rural o que 

contribui para o alcance das metas de vacinação.

O Sistema de Informação do Programa Nacional de informação (

online é alimentando mensalmente e suas informações para Coordenação de 

Imunização, o acompanhamento das metas é realizado pela técnica da sala de vacina 

que tem acesso ao sistema para alimentar e monitorar através da impressão de 

relatórios que o próprio sistema fornece. 

do SIPNI nos últimos quatro anos a situação vacinal de menores de um ano é a 

seguinte. 

 

Ressalta-se que a vacina oral rota vírus humano foi implantada em 2006, 

quanto a esta vacina tem-se uma particularidade são administradas duas doses com 

o intervalo de dois meses só que a segunda dose só pode ser oferecida à criança até 

cinco meses e quinze dias, por iss

crianças sejam imunizadas em tempo oportuno, prevenindo assim as diarreias, as 

quais são responsáveis por 30% dos casos de 

metas a serem cumpridas durante o ano, 95% da popula

idade tem que estar vacinada contra os agravos relacionados na tabela, 

alcançaram 100% ou acima em todos os anos com exceção da tetra em 2015 e da DT 

para gestantes de 2014 a 2016, porém em 2017 o indicador foi alcançado

considerada a população do SINASC durante o levantamento dos dados.

 

Vacina 

BCG 
Hepatite B 

Rotavírus Humano 
Pneumocócica 10 V 

Meningococo C 
Penta 

Triplice Viral 
Febre Amarela 

Poliomielite 
Tetra 

DTpara gestante 
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acesso as informações ali contidas. A Secretaria Municipal de Saúde 

disponibiliza transporte para vacina de campanha e rotina na zona rural o que 

contribui para o alcance das metas de vacinação. 

O Sistema de Informação do Programa Nacional de informação (

online é alimentando mensalmente e suas informações para Coordenação de 

Imunização, o acompanhamento das metas é realizado pela técnica da sala de vacina 

que tem acesso ao sistema para alimentar e monitorar através da impressão de 

e o próprio sistema fornece. De acordo com levantamento de informações 

nos últimos quatro anos a situação vacinal de menores de um ano é a 

a vacina oral rota vírus humano foi implantada em 2006, 

se uma particularidade são administradas duas doses com 

o intervalo de dois meses só que a segunda dose só pode ser oferecida à criança até 

cinco meses e quinze dias, por isso a importância das buscas ativas para que as 

crianças sejam imunizadas em tempo oportuno, prevenindo assim as diarreias, as 

quais são responsáveis por 30% dos casos de diarreia. Todas as vacinas possuem 

metas a serem cumpridas durante o ano, 95% da população menor de um ano de 

idade tem que estar vacinada contra os agravos relacionados na tabela, 

ou acima em todos os anos com exceção da tetra em 2015 e da DT 

para gestantes de 2014 a 2016, porém em 2017 o indicador foi alcançado

onsiderada a população do SINASC durante o levantamento dos dados.

Meta alcançada em % 
2014 2015 2016 

 108,70 135,00 116,37 
104,35 135,00 86,67 
104,35 140,00 103,33 
113,04 145,00 110,00 
113,04 125,00 113,33 
113,04 135,00 126,67 
147,83 170,00 116,67 
117,39 135,00 113,33 
104,35 145,00 113,33 
104,35 55,00 116,67 
17,39 - 46,67 
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acesso as informações ali contidas. A Secretaria Municipal de Saúde 

disponibiliza transporte para vacina de campanha e rotina na zona rural o que 

O Sistema de Informação do Programa Nacional de informação (SI-PNI WEB) 

online é alimentando mensalmente e suas informações para Coordenação de 

Imunização, o acompanhamento das metas é realizado pela técnica da sala de vacina 

que tem acesso ao sistema para alimentar e monitorar através da impressão de 

De acordo com levantamento de informações 

nos últimos quatro anos a situação vacinal de menores de um ano é a 

a vacina oral rota vírus humano foi implantada em 2006, 

se uma particularidade são administradas duas doses com 

o intervalo de dois meses só que a segunda dose só pode ser oferecida à criança até 

o a importância das buscas ativas para que as 

crianças sejam imunizadas em tempo oportuno, prevenindo assim as diarreias, as 

. Todas as vacinas possuem 

ção menor de um ano de 

idade tem que estar vacinada contra os agravos relacionados na tabela, todas 

ou acima em todos os anos com exceção da tetra em 2015 e da DT 

para gestantes de 2014 a 2016, porém em 2017 o indicador foi alcançado. Foi 

onsiderada a população do SINASC durante o levantamento dos dados. 

2017 
103,33 
96,67 
103,33 
106,67 
103,33 
96,67 
106,67 
83,33 
93,33 
106,67 
96,67 
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Zoonoses  

Zoonose é um termo da medicina que designa as doenças e infecções 

transmitidas para o homem através dos animais. É uma pala

formada por “zoo”, que signif

zoonoses são transmitidas pelos animais através de vírus, bactérias, fungos, 

protozoários e outros microorganismos diversos. A peste, carbúnculo, psitacose, 

triquinose e ornitose são exemplos de algumas zoo

existentes, não são tão comuns nos seres humanos como nos animais e muitas vezes 

os casos de pessoas infetadas não são relatados. Há outras zoonoses que, de forma 

contrária, são menos comuns nos animais, no entanto são muito gr

humana. 

 

Raiva 

A Raiva é uma infecção viral aguda que é transmitida para seres humanos a 

partir da mordida, lambida ou ferida causada por animais infectados. O vírus causador 

da doença acomete o sistema nervoso central do hospedeiro, 

uma encefalite (inflamação no cérebro que causa inchaço no mesmo) que geralmente 

evolui rapidamente.  Os primeiros sintomas da raiva em humanos não são específicos 

e consiste em febre, dor de cabeça e mal

progride, os sintomas neurológicos aparecem e podem incluir insônia, ansiedade, 

confusão, paralisia, excitação, alucinaçã

engolir e hidrofobia (medo da água). A morte ocorre dentro de dias após o 

aparecimento dos sintomas neurológicos como a hidrofobia.A transmissão da raiva 

geralmente começa quando a saliva infectada é passada a u

infecção. Várias rotas de transmissão têm sido documentadas, sendo a que a mais 

comum é através da mordida e saliva de um animal contaminado. Seguindo à 

infecção primária, o vírus entra na fase de eclipse, na qual não pode ser facilmente 
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Zoonose é um termo da medicina que designa as doenças e infecções 

transmitidas para o homem através dos animais. É uma palavra de origem grega 

“zoo”, que significa "animal" e “noso”, que significa "doença". As 

zoonoses são transmitidas pelos animais através de vírus, bactérias, fungos, 

protozoários e outros microorganismos diversos. A peste, carbúnculo, psitacose, 

triquinose e ornitose são exemplos de algumas zoonoses. Das diversas zoonoses 

existentes, não são tão comuns nos seres humanos como nos animais e muitas vezes 

os casos de pessoas infetadas não são relatados. Há outras zoonoses que, de forma 

contrária, são menos comuns nos animais, no entanto são muito graves para a saúde 

aiva é uma infecção viral aguda que é transmitida para seres humanos a 

partir da mordida, lambida ou ferida causada por animais infectados. O vírus causador 

da doença acomete o sistema nervoso central do hospedeiro, 

(inflamação no cérebro que causa inchaço no mesmo) que geralmente 

primeiros sintomas da raiva em humanos não são específicos 

e consiste em febre, dor de cabeça e mal-estar geral. À medida que a doença 

progride, os sintomas neurológicos aparecem e podem incluir insônia, ansiedade, 

confusão, paralisia, excitação, alucinação, agitação, hiper-salivação, dificuldade de 

engolir e hidrofobia (medo da água). A morte ocorre dentro de dias após o 

aparecimento dos sintomas neurológicos como a hidrofobia.A transmissão da raiva 

geralmente começa quando a saliva infectada é passada a uma animal sem a 

infecção. Várias rotas de transmissão têm sido documentadas, sendo a que a mais 

comum é através da mordida e saliva de um animal contaminado. Seguindo à 

infecção primária, o vírus entra na fase de eclipse, na qual não pode ser facilmente 
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Zoonose é um termo da medicina que designa as doenças e infecções 

vra de origem grega 

ica "animal" e “noso”, que significa "doença". As 

zoonoses são transmitidas pelos animais através de vírus, bactérias, fungos, 

protozoários e outros microorganismos diversos. A peste, carbúnculo, psitacose, 

Das diversas zoonoses 

existentes, não são tão comuns nos seres humanos como nos animais e muitas vezes 

os casos de pessoas infetadas não são relatados. Há outras zoonoses que, de forma 

aves para a saúde 

aiva é uma infecção viral aguda que é transmitida para seres humanos a 

partir da mordida, lambida ou ferida causada por animais infectados. O vírus causador 

da doença acomete o sistema nervoso central do hospedeiro, ocasionando 

(inflamação no cérebro que causa inchaço no mesmo) que geralmente 

primeiros sintomas da raiva em humanos não são específicos 

estar geral. À medida que a doença 

progride, os sintomas neurológicos aparecem e podem incluir insônia, ansiedade, 

salivação, dificuldade de 

engolir e hidrofobia (medo da água). A morte ocorre dentro de dias após o 

aparecimento dos sintomas neurológicos como a hidrofobia.A transmissão da raiva 

ma animal sem a 

infecção. Várias rotas de transmissão têm sido documentadas, sendo a que a mais 

comum é através da mordida e saliva de um animal contaminado. Seguindo à 

infecção primária, o vírus entra na fase de eclipse, na qual não pode ser facilmente 
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detectado no hospedeiro. Essa fase pode durar por vários dias ou meses. A entrada 

do vírus nos nervos periféricos é importante para a infecção progressiva ocorrer. 

Durante o período de infecção cerebral desenvolvem

comportamento associadas à raiva. A prevenção da raiva se dá através da vacinação 

de cães e gatos e o controle preventivo em humanos são as principais formas de 

controle da doença. O município de Centenário tem se empenhado nos últimos anos 

para reduzir os índices da d

antirrábicas e, conforme pactuação são

LACEN. No ano de 2017 houve

município e não há casos de Raiva notificados

 

Leptospirose 

Leptospirose é uma infecção aguda, potencialmente grave, causada por uma 

bactéria do gênero Leptospira, que é transmitida por animais de diferentes espécies 

(roedores, suínos, caninos, bovinos) para os seres humanos. O contágio se dá pelo 

contato direto com a urina dos animais infectados, principalmente por ratos ou pela 

exposição à água contaminada pela

das mucosas e da pele íntegra ou com pequenos ferimentos, e dissemina

corrente sanguínea. No Brasil, os ratos urbanos (ratazanas, ratos de telhado e 

camundongos) são os principais transmissores da doença e o número de casos 

aumenta na estação das chuvas, por causa das enchentes e inundações. A doença, 

segundo dados levantados no município 

 

          Toxoplasmose 

É uma doença infecciosa, não contagiosa, causada pelo

protozoário Toxoplasma gondii, que infecta aves e mamíferos, inclusive o homem. Ela 

pode ser adquirida por meio da ingestão de alimentos 

carne crua ou mal passada, principalmente de porco e de carneiro 

abriguem os cistos do Toxoplasma após terem tido contato com as fezes de animais 

hospedeiros. A doença também pode ser congênita. Neste caso, ela é

mãe infectada para o bebê por meio da placenta. Se a mulher foi diagnosticada com a 
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tectado no hospedeiro. Essa fase pode durar por vários dias ou meses. A entrada 

do vírus nos nervos periféricos é importante para a infecção progressiva ocorrer. 

Durante o período de infecção cerebral desenvolvem-se as alterações clássicas de 

associadas à raiva. A prevenção da raiva se dá através da vacinação 

de cães e gatos e o controle preventivo em humanos são as principais formas de 

controle da doença. O município de Centenário tem se empenhado nos últimos anos 

para reduzir os índices da doença inloco, realizando campanhas de vacinas 

antirrábicas e, conforme pactuação são enviados cérebros de cães para análise no

houve 06 notificações de atendimento anti

e não há casos de Raiva notificados. 

Leptospirose é uma infecção aguda, potencialmente grave, causada por uma 

, que é transmitida por animais de diferentes espécies 

(roedores, suínos, caninos, bovinos) para os seres humanos. O contágio se dá pelo 

contato direto com a urina dos animais infectados, principalmente por ratos ou pela 

exposição à água contaminada pela Leptospira, que penetra no organismo através 

das mucosas e da pele íntegra ou com pequenos ferimentos, e dissemina

No Brasil, os ratos urbanos (ratazanas, ratos de telhado e 

camundongos) são os principais transmissores da doença e o número de casos 

aumenta na estação das chuvas, por causa das enchentes e inundações. A doença, 

segundo dados levantados no município não ocorre nos últimos 10 anos.

É uma doença infecciosa, não contagiosa, causada pelo

, que infecta aves e mamíferos, inclusive o homem. Ela 

pode ser adquirida por meio da ingestão de alimentos contaminados 

carne crua ou mal passada, principalmente de porco e de carneiro - e vegetais que 

abriguem os cistos do Toxoplasma após terem tido contato com as fezes de animais 

A doença também pode ser congênita. Neste caso, ela é

mãe infectada para o bebê por meio da placenta. Se a mulher foi diagnosticada com a 
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tectado no hospedeiro. Essa fase pode durar por vários dias ou meses. A entrada 

do vírus nos nervos periféricos é importante para a infecção progressiva ocorrer. 

se as alterações clássicas de 

associadas à raiva. A prevenção da raiva se dá através da vacinação 

de cães e gatos e o controle preventivo em humanos são as principais formas de 

controle da doença. O município de Centenário tem se empenhado nos últimos anos 

realizando campanhas de vacinas 

enviados cérebros de cães para análise no 

06 notificações de atendimento anti-rabico no 

Leptospirose é uma infecção aguda, potencialmente grave, causada por uma 

, que é transmitida por animais de diferentes espécies 

(roedores, suínos, caninos, bovinos) para os seres humanos. O contágio se dá pelo 

contato direto com a urina dos animais infectados, principalmente por ratos ou pela 

, que penetra no organismo através 

das mucosas e da pele íntegra ou com pequenos ferimentos, e dissemina-se na 

No Brasil, os ratos urbanos (ratazanas, ratos de telhado e 

camundongos) são os principais transmissores da doença e o número de casos 

aumenta na estação das chuvas, por causa das enchentes e inundações. A doença, 

o ocorre nos últimos 10 anos. 

É uma doença infecciosa, não contagiosa, causada pelo 

, que infecta aves e mamíferos, inclusive o homem. Ela 

contaminados – em especial 

e vegetais que 

abriguem os cistos do Toxoplasma após terem tido contato com as fezes de animais 

 transmitida da 

mãe infectada para o bebê por meio da placenta. Se a mulher foi diagnosticada com a 



 

 

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CENTENÁRIO 

doença um pouco antes ou durante a gestação, as chances de ela passar a 

inflamação para o filho são de 30%, em média. No município são realizados exames 

de toxoplasmose durante o período pré

casos de toxoplasmose em gestante no ano de 2016.

 
 
Brucelose 

A Brucelose é uma enfermidade de trato infeccioso que se alastra a partir dos 

animais para as pessoas. Essa 

demais laticínios. Há também a possibilidade da Brucelose ser transmitida através do 

ar ou pelo contato direto com animais que possuem a infecção.

brucelose são transmitidas para o homem

ou quando há ingestão de leite não pasteurizado ou seus derivados, carne mal 

passada ou seus subprodutos. As bactérias da brucelose podem ser aspiradas ou 

penetrar no organismo através de feridas; quando ingeridas,

intestinal.  Apesar da resposta imunitária, as bactérias da brucelose esc

provocam ataques agudos, caracterizados

pode ou não se resolver graças à ação do

resolução pode demorar meses ou anos e pode mesmo nem ocorrer. Apesar de não 

ser agudamente mortal, em longo prazo a

vida, produz sintomas crônicos (depressão,

musculares), problemas visuais e pode levar a complicações de diversas naturezas.

 
 

Hantavirose 

A Hantavirose é uma enfermidade aguda, bastante grave, de distribuição 

universal, provocada por diferentes sorotipos de

urina e saliva de roedores silvestres.

homem se dá em ambientes fechados pela inalação de aerossóis (partículas 

suspensas na poeira) provenientes das secreções e excretas dos hospedeiros, que 

funcionam como reservatórios do vírus.Ela p

com esse material infectado ou através de ferimentos na pele, assim como pela 
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doença um pouco antes ou durante a gestação, as chances de ela passar a 

inflamação para o filho são de 30%, em média. No município são realizados exames 

toxoplasmose durante o período pré-natal e nos últimos anos foi 

de toxoplasmose em gestante no ano de 2016. 

A Brucelose é uma enfermidade de trato infeccioso que se alastra a partir dos 

animais para as pessoas. Essa contaminação pode ocorrer por meio do leite, queijo e 

demais laticínios. Há também a possibilidade da Brucelose ser transmitida através do 

ar ou pelo contato direto com animais que possuem a infecção. As bactérias da 

brucelose são transmitidas para o homem através de contato direto com os animais 

ou quando há ingestão de leite não pasteurizado ou seus derivados, carne mal 

passada ou seus subprodutos. As bactérias da brucelose podem ser aspiradas ou 

penetrar no organismo através de feridas; quando ingeridas, invadem a

Apesar da resposta imunitária, as bactérias da brucelose esc

caracterizados por febre, suores e calafrios. A doença 

pode ou não se resolver graças à ação do sistema imunitário, mas o processo de

resolução pode demorar meses ou anos e pode mesmo nem ocorrer. Apesar de não 

ser agudamente mortal, em longo prazo a infecção diminui em muito a esperança de 

crônicos (depressão, anorexia, dores de cabeça

as visuais e pode levar a complicações de diversas naturezas.

é uma enfermidade aguda, bastante grave, de distribuição 

universal, provocada por diferentes sorotipos de Hantavirus eliminados nas fezes, 

silvestres. Na maior parte dos casos, a transmissão para o 

homem se dá em ambientes fechados pela inalação de aerossóis (partículas 

suspensas na poeira) provenientes das secreções e excretas dos hospedeiros, que 

funcionam como reservatórios do vírus.Ela pode também ocorrer pelo contato direto 

com esse material infectado ou através de ferimentos na pele, assim como pela 
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doença um pouco antes ou durante a gestação, as chances de ela passar a 

inflamação para o filho são de 30%, em média. No município são realizados exames 

natal e nos últimos anos foi identificado 01 

A Brucelose é uma enfermidade de trato infeccioso que se alastra a partir dos 

contaminação pode ocorrer por meio do leite, queijo e 

demais laticínios. Há também a possibilidade da Brucelose ser transmitida através do 

As bactérias da 

através de contato direto com os animais 

ou quando há ingestão de leite não pasteurizado ou seus derivados, carne mal 

passada ou seus subprodutos. As bactérias da brucelose podem ser aspiradas ou 

invadem a mucosa 

Apesar da resposta imunitária, as bactérias da brucelose escapam e 

calafrios. A doença 

sistema imunitário, mas o processo de 

resolução pode demorar meses ou anos e pode mesmo nem ocorrer. Apesar de não 

i em muito a esperança de 

cabeça e dores 

as visuais e pode levar a complicações de diversas naturezas.  

é uma enfermidade aguda, bastante grave, de distribuição 

eliminados nas fezes, 

Na maior parte dos casos, a transmissão para o 

homem se dá em ambientes fechados pela inalação de aerossóis (partículas 

suspensas na poeira) provenientes das secreções e excretas dos hospedeiros, que 

ode também ocorrer pelo contato direto 

com esse material infectado ou através de ferimentos na pele, assim como pela 
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ingestão de água ou alimentos contaminados. Embora menos frequente, mordeduras 

desses animais são outra forma possível de contágio.

de notificação compulsória e de investigação epidemiológica obrigatória. O objetivo é 

localizar os focos de transmissão dessa doença de distribuição universal, e implantar 

medidas de controle da zoonose e de tratamento das pessoas já in

Hantavirose pode manifestar-se como uma doença febril, aguda e inespecífica ou sob 

formas mais graves como a febre hemorrágica com síndrome renal (FHSR), 

prevalente na Europa e Ásia, e a síndrome pulmonar por H

maior incidência nas Américas, onde o número de casos, muitos deles letais, tem 

aumentado nos últimos tempos.

 

Febre maculosa 

A febre maculosa, também chamada de

febril aguda, de gravidade variável veiculada por carrapatos contaminados

pela bactériaRickettsia rickettsii

nos urbanos e naqueles que têm uma grande população de animais, sobretudo 

equinos e bovinos. Sua maior

A febre maculosa é causada pela

principalmente pelos carrapatos

e Amblyomma cajennense (carrapato estrela, carrapato

outras espécies. Potencialmente, 

Esses carrapatos atacam o homem ainda nas suas fases de larvas e ninfas, bem 

como na fase adulta. As capivaras são o maior reservatório natural desses 

carrapatos, mas eles podem ser encontrados também em

(bois, cavalos, etc), cães, aves domésticas, roedores e cobras. Não há

uma pessoa para outra. Os primeiros

14 dias (sete em média) depois da picada do carrapato. A sintomatologia inicial não é 

específica e pode ser confundida com outras doenças, infecciosas ou não. 

As máculas eritematosas (origem do nome d

localizam nos punhos, tornozelos, tronco,

nos primeiros dias. As máculas
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ingestão de água ou alimentos contaminados. Embora menos frequente, mordeduras 

desses animais são outra forma possível de contágio. A Hantavirose é uma doença 

de notificação compulsória e de investigação epidemiológica obrigatória. O objetivo é 

localizar os focos de transmissão dessa doença de distribuição universal, e implantar 

medidas de controle da zoonose e de tratamento das pessoas já in

se como uma doença febril, aguda e inespecífica ou sob 

formas mais graves como a febre hemorrágica com síndrome renal (FHSR), 

sia, e a síndrome pulmonar por Hantavirose (HPS), com 

ncia nas Américas, onde o número de casos, muitos deles letais, tem 

aumentado nos últimos tempos. 

maculosa, também chamada de febre do carrapato, é uma doença 

febril aguda, de gravidade variável veiculada por carrapatos contaminados

Rickettsia rickettsii. É uma doença mais comum nos meios rurais do que 

nos urbanos e naqueles que têm uma grande população de animais, sobretudo 

equinos e bovinos. Sua maior incidência se verifica durante a primavera e o verão. 

sa é causada pela bactéria Rickettsia rickettsii

principalmente pelos carrapatos Amblyomma aureolatum (carrapato-amarelo

(carrapato estrela, carrapato-de-cavalo), além de algumas 

outras espécies. Potencialmente, todo carrapato pode ser um reservatório da

Esses carrapatos atacam o homem ainda nas suas fases de larvas e ninfas, bem 

como na fase adulta. As capivaras são o maior reservatório natural desses 

carrapatos, mas eles podem ser encontrados também em animais de grande porte 

(bois, cavalos, etc), cães, aves domésticas, roedores e cobras. Não há

Os primeiros sintomas da febre maculosa aparecem de 2 a 

14 dias (sete em média) depois da picada do carrapato. A sintomatologia inicial não é 

específica e pode ser confundida com outras doenças, infecciosas ou não. 

(origem do nome da doença) na pele geralmente se 

localizam nos punhos, tornozelos, tronco, face, mãos e pés e podem aparecer logo 

máculas são manchas de cor avermelhada, provocadas pela 
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ingestão de água ou alimentos contaminados. Embora menos frequente, mordeduras 

virose é uma doença 

de notificação compulsória e de investigação epidemiológica obrigatória. O objetivo é 

localizar os focos de transmissão dessa doença de distribuição universal, e implantar 

medidas de controle da zoonose e de tratamento das pessoas já infectadas. A 

se como uma doença febril, aguda e inespecífica ou sob 

formas mais graves como a febre hemorrágica com síndrome renal (FHSR), 

antavirose (HPS), com 

ncia nas Américas, onde o número de casos, muitos deles letais, tem 

do carrapato, é uma doença 

febril aguda, de gravidade variável veiculada por carrapatos contaminados 

. É uma doença mais comum nos meios rurais do que 

nos urbanos e naqueles que têm uma grande população de animais, sobretudo 

se verifica durante a primavera e o verão. 

Rickettsia rickettsii, transmitida 

amarelo-do-cão) 

cavalo), além de algumas 

todo carrapato pode ser um reservatório da bactéria. 

Esses carrapatos atacam o homem ainda nas suas fases de larvas e ninfas, bem 

como na fase adulta. As capivaras são o maior reservatório natural desses 

animais de grande porte 

(bois, cavalos, etc), cães, aves domésticas, roedores e cobras. Não há contágio de 

maculosa aparecem de 2 a 

14 dias (sete em média) depois da picada do carrapato. A sintomatologia inicial não é 

específica e pode ser confundida com outras doenças, infecciosas ou não. 

geralmente se 

e pés e podem aparecer logo 

são manchas de cor avermelhada, provocadas pela 
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dilatação dos capilares sanguíneos da

ganham tonalidades arroxeadas. Na área em que houve a picada do carrapato, pode 

aparecer uma úlcera necrótica e nos casos mais graves pode haver

dedos, orelhas, palato mole e genitais. Como os

após o início da febre, geralmente ele ainda não existe ou é muito sutil quando o 

médico vê o paciente pela primeira vez. Uma vez que a

as células que revestem internamente os

causando vasculites, as manifestações severas desta doença podem envolver 

o sistema respiratório, o sistema nervoso central, o sistema gastrointestinal e o 

sistema renal causando complicações graves. Mesmo assim, a maioria deles se cura, 

desde que o tratamento adequado sej

da vasculite causada pelas bactérias, quanto mais se retardar o tratamento, maiores 

as chances de complicações graves. A medicação básica é feita com antibióticos 

(tetraciclina e cloranfenicol), os quais devem ser man

Não há relatos da doença no município.

 

 

Doenças Não Transmissíveis 
 
Hipertensão 
 

A Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS), classificada como uma Doença 

Crônica Degenerativa não Transmissível é um a das mais relevantes morbidades de 

saúde pública com prevalência de 22,3% a 43,9%. Geralmente 

sintomas. Seu diagnóstico, quase sempre, é feito casualmente ao se procurar o 

serviço de saúde com outro fim diverso

A Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS) pode ser definida como uma doença 

cardiovascular, que acomete o coração e os vasos sanguíneos. Pode inda acometer 

órgãos importantes como os rins, retina, coração, cérebro e vasos (Sociedades 

Brasileiras de Cardiologia, Hipertensão & Nefrologia, 2010).

 A pressão arterial pode ainda ser definida segundo Neiman (1999) como a 

intensidade com que o sangue força as paredes das a

por Simão (2004) como crônica e persistente elevação dos valores da pressão 
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sanguíneos da pele. Rosadas, de início, após alguns dias 

ganham tonalidades arroxeadas. Na área em que houve a picada do carrapato, pode 

necrótica e nos casos mais graves pode haver

mole e genitais. Como os exantemas só aparecem 2 a 5 dias 

febre, geralmente ele ainda não existe ou é muito sutil quando o 

médico vê o paciente pela primeira vez. Uma vez que a Rickettsia rickettsii

que revestem internamente os vasos sanguíneos de todo o corpo, 

es, as manifestações severas desta doença podem envolver 

sistema nervoso central, o sistema gastrointestinal e o 

causando complicações graves. Mesmo assim, a maioria deles se cura, 

desde que o tratamento adequado seja introduzido precocemente. Em virtude 

causada pelas bactérias, quanto mais se retardar o tratamento, maiores 

as chances de complicações graves. A medicação básica é feita com antibióticos 

(tetraciclina e cloranfenicol), os quais devem ser mantidos por dez a quatorze dias. 

Não há relatos da doença no município. 

ão Transmissíveis  

A Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS), classificada como uma Doença 

Crônica Degenerativa não Transmissível é um a das mais relevantes morbidades de 

saúde pública com prevalência de 22,3% a 43,9%. Geralmente não apresenta sinais e 

, quase sempre, é feito casualmente ao se procurar o 

serviço de saúde com outro fim diverso. 

A Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS) pode ser definida como uma doença 

cardiovascular, que acomete o coração e os vasos sanguíneos. Pode inda acometer 

importantes como os rins, retina, coração, cérebro e vasos (Sociedades 

Brasileiras de Cardiologia, Hipertensão & Nefrologia, 2010). 

A pressão arterial pode ainda ser definida segundo Neiman (1999) como a 

intensidade com que o sangue força as paredes das artérias. Outra definição é dada 

por Simão (2004) como crônica e persistente elevação dos valores da pressão 
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após alguns dias 

ganham tonalidades arroxeadas. Na área em que houve a picada do carrapato, pode 

necrótica e nos casos mais graves pode haver necrose nos 

só aparecem 2 a 5 dias 

febre, geralmente ele ainda não existe ou é muito sutil quando o 

Rickettsia rickettsii infecta 

de todo o corpo, 

es, as manifestações severas desta doença podem envolver 

sistema nervoso central, o sistema gastrointestinal e o 

causando complicações graves. Mesmo assim, a maioria deles se cura, 

a introduzido precocemente. Em virtude 

causada pelas bactérias, quanto mais se retardar o tratamento, maiores 

as chances de complicações graves. A medicação básica é feita com antibióticos 

tidos por dez a quatorze dias. 

A Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS), classificada como uma Doença 

Crônica Degenerativa não Transmissível é um a das mais relevantes morbidades de 

não apresenta sinais e 

, quase sempre, é feito casualmente ao se procurar o 

A Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS) pode ser definida como uma doença 

cardiovascular, que acomete o coração e os vasos sanguíneos. Pode inda acometer 

importantes como os rins, retina, coração, cérebro e vasos (Sociedades 

A pressão arterial pode ainda ser definida segundo Neiman (1999) como a 

rtérias. Outra definição é dada 

por Simão (2004) como crônica e persistente elevação dos valores da pressão 
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sanguínea. Ou ainda pode ser definida como sendo uma síndrome cardiovascular 

progressiva, surgindo a partir de complexos e inter

(Póvoa, 2007). 

 Dentre os principais fatores de risco para o desenvolvimento da hipertensão 

arterial sistêmica destaca-se o colesterol alto, sedentarismo, além da obesidade e do 

tabagismo (Safons e Pereira, 2007).

A hipertensão arterial é co

saúde pública da sociedade, podendo estar diretamente associado a fatores 

agravantes como o estresse pessoal e profissional, dieta inadequada, dentre outros 

(Sousa, Haertel e Souza, 2007).

O município apresenta atualmente 

informação e 100% acompanhados pela Equipe de Saúde da Família.

nos remete a trabalho de promoção e prevenção

 

Diabetes 

O Diabetes Mellitus é um distúrbio metabólico de etiologia múltipla 

caracterizado por hiperglicemia crônica e que, depois de alguns anos de 

surgir danos, disfunções ou falência de vários órgãos ou sistemas. Manifesta

Brasil com uma prevalência de quase 8% na população adulta, com uma tendência 

crescente na medida em que aumenta a idade, alcançando esse valor mais de 17% 

nos idosos com mais de 60 anos (Franco, 2000).

 A classificação etiológica destes distúrbios glicêmicos permite definir

diabetes tipo I, tipo II e a chamada gestacional, al

O Diabetes Mellitus configura

se em grande desafio para os sistemas de saúde de todo o mundo. O envelhecimento 

da população, a urbanização crescente e a adoção de estilos de vida pouco 

saudáveis como sedentarismo, dieta inadequada e obesidade são os grandes 

responsáveis pelo aumento da incidência e prevalência do diabetes em todo o mundo.

Diante de tal realidade, o município d

demais. Tem notificado e registrado muitos casos novos nos sistemas de informações 

SINAN e Hiperdia/DANT a cada ano. 
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sanguínea. Ou ainda pode ser definida como sendo uma síndrome cardiovascular 

progressiva, surgindo a partir de complexos e inter-relacionados aspect

Dentre os principais fatores de risco para o desenvolvimento da hipertensão 

se o colesterol alto, sedentarismo, além da obesidade e do 

tabagismo (Safons e Pereira, 2007). 

A hipertensão arterial é considerada atualmente um dos maiores problemas de 

saúde pública da sociedade, podendo estar diretamente associado a fatores 

agravantes como o estresse pessoal e profissional, dieta inadequada, dentre outros 

(Sousa, Haertel e Souza, 2007). 

nta atualmente 303 casos registrados no sistema de 

informação e 100% acompanhados pela Equipe de Saúde da Família.

nos remete a trabalho de promoção e prevenção 

O Diabetes Mellitus é um distúrbio metabólico de etiologia múltipla 

caracterizado por hiperglicemia crônica e que, depois de alguns anos de 

surgir danos, disfunções ou falência de vários órgãos ou sistemas. Manifesta

alência de quase 8% na população adulta, com uma tendência 

crescente na medida em que aumenta a idade, alcançando esse valor mais de 17% 

nos idosos com mais de 60 anos (Franco, 2000). 

A classificação etiológica destes distúrbios glicêmicos permite definir

diabetes tipo I, tipo II e a chamada gestacional, além de outros tipos específicos.

O Diabetes Mellitus configura-se hoje como uma epidemia mundial, traduzindo

se em grande desafio para os sistemas de saúde de todo o mundo. O envelhecimento 

, a urbanização crescente e a adoção de estilos de vida pouco 

saudáveis como sedentarismo, dieta inadequada e obesidade são os grandes 

responsáveis pelo aumento da incidência e prevalência do diabetes em todo o mundo.

Diante de tal realidade, o município de Centenário não tem sido diferente dos 

demais. Tem notificado e registrado muitos casos novos nos sistemas de informações 

SINAN e Hiperdia/DANT a cada ano. Nos últimos quatro anos foram 47
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sanguínea. Ou ainda pode ser definida como sendo uma síndrome cardiovascular 

relacionados aspectos etiológicos 

Dentre os principais fatores de risco para o desenvolvimento da hipertensão 

se o colesterol alto, sedentarismo, além da obesidade e do 

nsiderada atualmente um dos maiores problemas de 

saúde pública da sociedade, podendo estar diretamente associado a fatores 

agravantes como o estresse pessoal e profissional, dieta inadequada, dentre outros 

casos registrados no sistema de 

informação e 100% acompanhados pela Equipe de Saúde da Família. Esse número 

O Diabetes Mellitus é um distúrbio metabólico de etiologia múltipla 

caracterizado por hiperglicemia crônica e que, depois de alguns anos de evolução, faz 

surgir danos, disfunções ou falência de vários órgãos ou sistemas. Manifesta-se no 

alência de quase 8% na população adulta, com uma tendência 

crescente na medida em que aumenta a idade, alcançando esse valor mais de 17% 

A classificação etiológica destes distúrbios glicêmicos permite definir a 

ém de outros tipos específicos. 

ma epidemia mundial, traduzindo-

se em grande desafio para os sistemas de saúde de todo o mundo. O envelhecimento 

, a urbanização crescente e a adoção de estilos de vida pouco 

saudáveis como sedentarismo, dieta inadequada e obesidade são os grandes 

responsáveis pelo aumento da incidência e prevalência do diabetes em todo o mundo. 

não tem sido diferente dos 

demais. Tem notificado e registrado muitos casos novos nos sistemas de informações 

47casos novos 
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de diabetes. Sendo 8 pacientes em uso de insulina NPH

regular  e 2 Com Insulina NPH e regular, os mesmos sendo acompanhados e 

orientados aos cuidados. 

 
 

Neoplasias 

Neoplasia é o termo que designa alterações celulares que acarretam um 

crescimento exagerado destas células, ou seja, proliferação celular anormal, sem 

controle, autônoma, na qual reduzem ou perdem a capacidade de se diferenciar, em 

consequência de mudanças nos gene

celulares. A neoplasia pode ser maligna ou benigna.

morbimortalidade foi de, 01 

internações sendo uma por leiomioma e um em org

clasificação do CID 10 – SARGSUS.

 

Desnutrição  
 

A desnutrição pode ser o resultado de pouca alimentação ou alimentação excessiva. 

Ambas as condições são causadas por um desequilíbrio entre a necessidade do corpo e a 

ingestão de nutrientes essenciais. As crianças formam uma faixa etária da população 

particularmente susceptível à subnutrição, pois elas precisam de uma maior quantidade de 

calorias e nutrientes para o seu crescimento e desenvolvimento. A ingestão insuficiente de 

proteínas, calorias e outros nutrientes podem conduzir à desnutrição protéico

forma particularmente severa de subnutrição, que retarda o crescimento e o desenvolvimento.

Na medida em que a criança chega à adolescência, suas exigências nutricionai

crescem devido ao aumento das suas taxas de crescimento. As gestantes ou mães que 

amamentam têm uma necessidade aumentada de todos os nutrientes para prevenir a 

subnutrição nelas e no seu bebê. A desnutrição proteíco

inadequada de calorias, resultando em uma deficiência de proteínas e micronutrientes. Até 

40% das crianças que têm desnutrição proteíco

da desnutrição na infância são desconhecidos. Quando as crianças são tratadas 

adequadamente, o fígado e o sistema imunológico se recuperam completamente. Porém, em 

algumas crianças, a absorção intestinal de nutrientes permanece comprometida. O grau de 
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de diabetes. Sendo 8 pacientes em uso de insulina NPH, 12 pacientes com insulina 

e 2 Com Insulina NPH e regular, os mesmos sendo acompanhados e 

é o termo que designa alterações celulares que acarretam um 

crescimento exagerado destas células, ou seja, proliferação celular anormal, sem 

controle, autônoma, na qual reduzem ou perdem a capacidade de se diferenciar, em 

consequência de mudanças nos genes que regulam o crescimento e a diferenciação 

celulares. A neoplasia pode ser maligna ou benigna. No município em 2017 a 

 óbito referente à Sistema Nervoso Central,

sendo uma por leiomioma e um em orgão digestivo, por essa causa pela 

SARGSUS. 

A desnutrição pode ser o resultado de pouca alimentação ou alimentação excessiva. 

Ambas as condições são causadas por um desequilíbrio entre a necessidade do corpo e a 

nutrientes essenciais. As crianças formam uma faixa etária da população 

particularmente susceptível à subnutrição, pois elas precisam de uma maior quantidade de 

calorias e nutrientes para o seu crescimento e desenvolvimento. A ingestão insuficiente de 

eínas, calorias e outros nutrientes podem conduzir à desnutrição protéico

forma particularmente severa de subnutrição, que retarda o crescimento e o desenvolvimento.

Na medida em que a criança chega à adolescência, suas exigências nutricionai

crescem devido ao aumento das suas taxas de crescimento. As gestantes ou mães que 

amamentam têm uma necessidade aumentada de todos os nutrientes para prevenir a 

subnutrição nelas e no seu bebê. A desnutrição proteíco-calórica é causada por uma ingestão 

nadequada de calorias, resultando em uma deficiência de proteínas e micronutrientes. Até 

40% das crianças que têm desnutrição proteíco-calórica morrem. Os efeitos em longo prazo 

da desnutrição na infância são desconhecidos. Quando as crianças são tratadas 

adequadamente, o fígado e o sistema imunológico se recuperam completamente. Porém, em 

algumas crianças, a absorção intestinal de nutrientes permanece comprometida. O grau de 
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, 12 pacientes com insulina 

e 2 Com Insulina NPH e regular, os mesmos sendo acompanhados e 

é o termo que designa alterações celulares que acarretam um 

crescimento exagerado destas células, ou seja, proliferação celular anormal, sem 

controle, autônoma, na qual reduzem ou perdem a capacidade de se diferenciar, em 

s que regulam o crescimento e a diferenciação 

No município em 2017 a 

referente à Sistema Nervoso Central, e 02 

por essa causa pela 

A desnutrição pode ser o resultado de pouca alimentação ou alimentação excessiva. 

Ambas as condições são causadas por um desequilíbrio entre a necessidade do corpo e a 

nutrientes essenciais. As crianças formam uma faixa etária da população 

particularmente susceptível à subnutrição, pois elas precisam de uma maior quantidade de 

calorias e nutrientes para o seu crescimento e desenvolvimento. A ingestão insuficiente de 

eínas, calorias e outros nutrientes podem conduzir à desnutrição protéico-calórica, uma 

forma particularmente severa de subnutrição, que retarda o crescimento e o desenvolvimento. 

Na medida em que a criança chega à adolescência, suas exigências nutricionais 

crescem devido ao aumento das suas taxas de crescimento. As gestantes ou mães que 

amamentam têm uma necessidade aumentada de todos os nutrientes para prevenir a 

calórica é causada por uma ingestão 

nadequada de calorias, resultando em uma deficiência de proteínas e micronutrientes. Até 

calórica morrem. Os efeitos em longo prazo 

da desnutrição na infância são desconhecidos. Quando as crianças são tratadas 

adequadamente, o fígado e o sistema imunológico se recuperam completamente. Porém, em 

algumas crianças, a absorção intestinal de nutrientes permanece comprometida. O grau de 
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prejuízo mental está relacionado a quanto tempo uma criança  ficou subnutrida e co

idade começou. Em centenário não possui registros de 

 
 
Acidentes e Violências
 
Quedas, afogamentos e outros 

 
Segundo o Ministério da Saúde, o número de mortes no Brasil por acidentes e 

violência dobrou nas duas últimas décadas. Na infância e adolescência, eles representam a 

segunda causa de morte e invalidez permanente na faixa etária de 1 e 4 anos e são os 

principais responsáveis por estas ocorrências a partir dos cinco anos de idade. Os acidentes 

não devem ser considerados casuais, inesperados e imprevisíveis. Existe uma correlação 

entre a idade da criança e o tipo de acidente mais 

possível desenvolver estratégias para diminuir a 

contra acidentes é a prevenção. 

No primeiro ano de vida, a principal causa de morte é a obstrução de vias aéreas por 

alimentos pequenos (pipoca, bala, amen

partes pequenas. Nesta etapa da vida, acidentes de transito, queimaduras, quedas e 

afogamentos também são frequentes

veículos são predominantes, seguido

aérea e quedas. Na faixa etária de 5 e 14 anos, os acidentes envolvendo veículos são mais 

frequentes, seguidos por afogamento e quedas. 

No Sistema de Informação de Mortalidade 

e 03 (três) por acidentes de transito

 

Suicídio 
 

O termo suicídio foi utilizado pela primeira vez em 1737 por Desfontaines. O 

significado tem origem no latim, na junção das palavras sui (si mesmo) e caederes

(ação de matar). Esta conotação específica à morte intencional ou 

aspecto geral, o suicídio é um ato voluntário por qual um individuo possui a intenção e 

provoca a própria morte. Pode ser realizado através de atos (tiro, envenenamento 

enforcamento) ou por omissão (recusa em alimentar
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prejuízo mental está relacionado a quanto tempo uma criança  ficou subnutrida e co

não possui registros de casos de desnutrição. 

Acidentes e Violências 

Quedas, afogamentos e outros  

Segundo o Ministério da Saúde, o número de mortes no Brasil por acidentes e 

violência dobrou nas duas últimas décadas. Na infância e adolescência, eles representam a 

segunda causa de morte e invalidez permanente na faixa etária de 1 e 4 anos e são os 

ipais responsáveis por estas ocorrências a partir dos cinco anos de idade. Os acidentes 

não devem ser considerados casuais, inesperados e imprevisíveis. Existe uma correlação 

entre a idade da criança e o tipo de acidente mais frequente em sua faixa etária.

possível desenvolver estratégias para diminuir a frequência com que ocorrem. A “vacina” 

No primeiro ano de vida, a principal causa de morte é a obstrução de vias aéreas por 

alimentos pequenos (pipoca, bala, amendoim, uva, acerola...) ou objetos que contenham 

partes pequenas. Nesta etapa da vida, acidentes de transito, queimaduras, quedas e 

frequentes. Na faixa etária de 1 e 4 anos, os acidentes envolvendo 

veículos são predominantes, seguidos por afogamentos e queimaduras, obstruç

aérea e quedas. Na faixa etária de 5 e 14 anos, os acidentes envolvendo veículos são mais 

, seguidos por afogamento e quedas.  

No Sistema de Informação de Mortalidade – SIM, 01 (uma) morte por 

e 03 (três) por acidentes de transito. 

 

O termo suicídio foi utilizado pela primeira vez em 1737 por Desfontaines. O 

significado tem origem no latim, na junção das palavras sui (si mesmo) e caederes

(ação de matar). Esta conotação específica à morte intencional ou auto infligida

aspecto geral, o suicídio é um ato voluntário por qual um individuo possui a intenção e 

provoca a própria morte. Pode ser realizado através de atos (tiro, envenenamento 

enforcamento) ou por omissão (recusa em alimentar-se, por exemplo). 
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prejuízo mental está relacionado a quanto tempo uma criança  ficou subnutrida e com que 

 

Segundo o Ministério da Saúde, o número de mortes no Brasil por acidentes e 

violência dobrou nas duas últimas décadas. Na infância e adolescência, eles representam a 

segunda causa de morte e invalidez permanente na faixa etária de 1 e 4 anos e são os 

ipais responsáveis por estas ocorrências a partir dos cinco anos de idade. Os acidentes 

não devem ser considerados casuais, inesperados e imprevisíveis. Existe uma correlação 

em sua faixa etária. Por isso, é 

com que ocorrem. A “vacina” 

No primeiro ano de vida, a principal causa de morte é a obstrução de vias aéreas por 

doim, uva, acerola...) ou objetos que contenham 

partes pequenas. Nesta etapa da vida, acidentes de transito, queimaduras, quedas e 

. Na faixa etária de 1 e 4 anos, os acidentes envolvendo 

s por afogamentos e queimaduras, obstrução da via 

aérea e quedas. Na faixa etária de 5 e 14 anos, os acidentes envolvendo veículos são mais 

(uma) morte por queda em 2016 

O termo suicídio foi utilizado pela primeira vez em 1737 por Desfontaines. O 

significado tem origem no latim, na junção das palavras sui (si mesmo) e caederes 

auto infligida. Num 

aspecto geral, o suicídio é um ato voluntário por qual um individuo possui a intenção e 

provoca a própria morte. Pode ser realizado através de atos (tiro, envenenamento ou 
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O suicídio é a consequência

que envolve, e culmina nos conflitos intrapsíquicos de gravidade acentuada, 

transtorna a tal ponto que a morte 

problemas. 

Por razões não completamente esclarecidas, as mulheres cometem três vezes 

mais tentativas de suicídio que os homens. No entanto os homens são mais eficazes. 

Isto porque o sexo feminino recorre ao

Enquanto que os homens usam armas de fogo, tende ao afogamento, enforcamento 

ou saltando de grandes altitudes.

No Sistema de Informação de Mortalidade 

e/ou tentativa de suicídio como causa de internação ou morte

parceria com o CRAS (Centro de Referencia de Assistência Social), Conselho Tutelar, 

vêm-se desenvolvendo ações de acompanhamento de pessoas com transtorno 

mental,                  dependentes de drogas 

observem o usuário já que estudos relatam que 90% das pessoas que tentam suicídio 

avisam antes.  

Além disso, o município vem desenvolvendo a nova politica implantado pelo 

ministério da saúde – Setembro amarelo

 
 

Homicídio 
 

Homicídio é definido como 

outra pessoa, é o ato de matar alguém. O homicídio pode ser tanto doloso quanto 

culposo.  

No último ano, não ocorreu

da policia militar ativado, e recebe a ronda policial 

policial de Pedro Afonso que fica a 

munícipes. 

Raramente ocorrem detenções e 

encaminhados a delegacia de poli

ouvidos pelo delegado responsável pela comarca, n

brigas conjugais e brigas de rua por álcool e drogas 
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consequência de uma perturbação psíquica. A tensão nervosa 

que envolve, e culmina nos conflitos intrapsíquicos de gravidade acentuada, 

transtorna a tal ponto que a morte torna-se único refúgio e a inevitável solução dos 

Por razões não completamente esclarecidas, as mulheres cometem três vezes 

mais tentativas de suicídio que os homens. No entanto os homens são mais eficazes. 

Isto porque o sexo feminino recorre ao método mais brando como envenenamento. 

Enquanto que os homens usam armas de fogo, tende ao afogamento, enforcamento 

ou saltando de grandes altitudes. 

No Sistema de Informação de Mortalidade – SIM, não há registro de suicídio 

o causa de internação ou morte no período de 201

parceria com o CRAS (Centro de Referencia de Assistência Social), Conselho Tutelar, 

se desenvolvendo ações de acompanhamento de pessoas com transtorno 

mental,                  dependentes de drogas licitas e ilícitas, orientando as famílias que 

observem o usuário já que estudos relatam que 90% das pessoas que tentam suicídio 

o município vem desenvolvendo a nova politica implantado pelo 

Setembro amarelo,  

como a destruição violenta da vida de uma pessoa por 

outra pessoa, é o ato de matar alguém. O homicídio pode ser tanto doloso quanto 

não ocorreu homicídio. A cidade atualmente esta com o posto 

recebe a ronda policial  com escala de dias alternados

policial de Pedro Afonso que fica a 123 km, que são responsáveis pela segurança dos 

Raramente ocorrem detenções e quando acontecem os infratores são 

encaminhados a delegacia de policia do município de Pedro Afonso, local no qual são 

ouvidos pelo delegado responsável pela comarca, normalmente são pequenos furtos ,

e brigas de rua por álcool e drogas . O período para maior risco de 
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de uma perturbação psíquica. A tensão nervosa 

que envolve, e culmina nos conflitos intrapsíquicos de gravidade acentuada, 

se único refúgio e a inevitável solução dos 

Por razões não completamente esclarecidas, as mulheres cometem três vezes 

mais tentativas de suicídio que os homens. No entanto os homens são mais eficazes. 

método mais brando como envenenamento. 

Enquanto que os homens usam armas de fogo, tende ao afogamento, enforcamento 

há registro de suicídio 

no período de 2016. Em 

parceria com o CRAS (Centro de Referencia de Assistência Social), Conselho Tutelar, 

se desenvolvendo ações de acompanhamento de pessoas com transtorno 

licitas e ilícitas, orientando as famílias que 

observem o usuário já que estudos relatam que 90% das pessoas que tentam suicídio 

o município vem desenvolvendo a nova politica implantado pelo 

a destruição violenta da vida de uma pessoa por 

outra pessoa, é o ato de matar alguém. O homicídio pode ser tanto doloso quanto 

A cidade atualmente esta com o posto 

com escala de dias alternados da 

que são responsáveis pela segurança dos 

quando acontecem os infratores são 

, local no qual são 

ormalmente são pequenos furtos , 

O período para maior risco de 
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homicídio é durante a temporada de

reforço policial e normalmente não 

 

Drogas   

Droga, narcótico, entorpecente

substâncias químicas que produzem alterações dos 

é um termo que abrange uma grande quantidade de substâncias, que pode ir desde o 

carvão à aspirina. Contudo, há um uso corrente 

quase um século de repressão ao uso de certas substâncias), remetendo a qualquer 

produto alucinógeno (ácido lisérgico

e, por extensão, a qualquer substância ou produto tóxico (tal como o 

de uso excessivo, sendo um sinônimo assim para entorpecentes.

Nos documentos (prontuários) da unidade de saúde são registrados 

intercorrências devido ao uso de drogas ilícitas. A Policia Militar e o Conselho Tutelar 

realizam em parceria com a saúde, pastores,

malefícios que esta traz para a própria saúde, para os familiares e a sociedade em 

geral. Apesar de não haver registros nos documentos da unidade de saúde, nem 

informações geradas pelos agentes comunitários de saúde sa

dependentes químicos e a necessidade de implantação de ações que garantam estes 

cidadãos o direito a um acompanhamento digno e a libertação das drogas, inserindo 

estratégias como: projetos executados em escolas, projetos comunitários

referência, voltados à grupos de risco como crianças em situação de rua, usuários de 

drogas injetáveis e estudantes de primeiro e segundo graus, com atividades de 

informação, educação e comunicação.
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a temporada de festejos e festas, nesse período é solicitado 

reforço policial e normalmente não são necessárias grandes intervenções

entorpecente ou estupefaciente são termos que denominam 

que produzem alterações dos sentidos. Em seu sentido original, 

o que abrange uma grande quantidade de substâncias, que pode ir desde o 

. Contudo, há um uso corrente mais restritivo do termo (surgido após 

quase um século de repressão ao uso de certas substâncias), remetendo a qualquer 

ácido lisérgico, mescalina etc.) que leve à dependência química 

e, por extensão, a qualquer substância ou produto tóxico (tal como o fumo

uso excessivo, sendo um sinônimo assim para entorpecentes. 

Nos documentos (prontuários) da unidade de saúde são registrados 

intercorrências devido ao uso de drogas ilícitas. A Policia Militar e o Conselho Tutelar 

realizam em parceria com a saúde, pastores, palestra sobre drogas enfatizando os 

malefícios que esta traz para a própria saúde, para os familiares e a sociedade em 

geral. Apesar de não haver registros nos documentos da unidade de saúde, nem 

informações geradas pelos agentes comunitários de saúde sabemos da existência de 

dependentes químicos e a necessidade de implantação de ações que garantam estes 

cidadãos o direito a um acompanhamento digno e a libertação das drogas, inserindo 

estratégias como: projetos executados em escolas, projetos comunitários

referência, voltados à grupos de risco como crianças em situação de rua, usuários de 

drogas injetáveis e estudantes de primeiro e segundo graus, com atividades de 

rmação, educação e comunicação. 
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, nesse período é solicitado 

grandes intervenções. 

são termos que denominam 

m seu sentido original, 

o que abrange uma grande quantidade de substâncias, que pode ir desde o 

mais restritivo do termo (surgido após 

quase um século de repressão ao uso de certas substâncias), remetendo a qualquer 

etc.) que leve à dependência química 

fumo, álcool etc.) 

Nos documentos (prontuários) da unidade de saúde são registrados 

intercorrências devido ao uso de drogas ilícitas. A Policia Militar e o Conselho Tutelar 

palestra sobre drogas enfatizando os 

malefícios que esta traz para a própria saúde, para os familiares e a sociedade em 

geral. Apesar de não haver registros nos documentos da unidade de saúde, nem 

bemos da existência de 

dependentes químicos e a necessidade de implantação de ações que garantam estes 

cidadãos o direito a um acompanhamento digno e a libertação das drogas, inserindo 

estratégias como: projetos executados em escolas, projetos comunitários e centros de 

referência, voltados à grupos de risco como crianças em situação de rua, usuários de 

drogas injetáveis e estudantes de primeiro e segundo graus, com atividades de 
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3.5.2. Morbidade Hospitalar

Período: 2017  MORBIDADE HOSPITALAR

Capítulo CID-10 > 1 ano 1 a 4 5 a 9 

Algumas doenças 
infecciosas e 
parasitárias. 

1 - - 

Neoplasias (tumores) - - - 

Doenças sangue 
órgãos hemat e 
transtorno imunit. 

- - 1 

Doenças endócrinas 
nutricionais e 
metabólicas. 

- - - 

Doenças do sistema 
nervoso. 1 - - 

Doenças do aparelho 
circulatório. 

- - - 

Doenças do aparelho 
respiratório. 1 2 - 

Doenças do aparelho 
digestivo. 1   

Doenças da pele e 
do tecido subcut. 

- - - 

Doenças sistema 
osteomuscular e 
tecidos  conjuntivo. 

- - - 

Doenças do aparelho 
geniturinário. 

2 - - 

Gravidez parto e 
puerpério. - - - 

Algumas afecções 
originadas no 
período perinatal. 

1 - - 

Malformações cong 
deformidades e 
anomalias cromos. 

- - 2 

Sintomas e sinais e 
achados  anormal ex 
clín e laboratorial. 

- - - 

Lesões  
envenamentos e 
algumas out 
consequências de 
causas externas. 

- 1 - 

Contatos com 
serviços de saúde. 

- - - 

 
Total 

7 3 3 

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

 
 
Na avaliação da morbidade Hospitalar foi observada que os maiores índices de 

internações foram por lesões, envenenamentos e algumas outras consequências de 

causas externas com 23 casos, seguidos 

casos acompanhando a realidade nacional.
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Morbidade Hospitalar. 

 
MORBIDADE HOSPITALAR- Internações por Capítulo CID-10 e Faixa Etária

 10 a 14  15 a 19  20 a 29  30 a 39 40 a 49 50 a 59 

- - - - - - 

- - - - 1 1 

- - - - - - 

- - - - - 1 

- - - - - - 

- 2 - 2 - 4 

- - - - 1 1 

2   1 1 1 

- - 1 - - 1 

1 - - - 1 - 

1 1 - - 1 - 

- 1 4 3 - - 

- - - - - - 

- - - - - - 

- - - - 1 - 

- 5 6 4 3 2 

- - - - 1 - 

4 9 11 6 11 12 

Sistema de Informações Hospitalares do SUS (SIH/SUS) 

Na avaliação da morbidade Hospitalar foi observada que os maiores índices de 

por lesões, envenenamentos e algumas outras consequências de 

causas externas com 23 casos, seguidos de doenças do aparelho circulatório com 12 

acompanhando a realidade nacional. 
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10 e Faixa Etária 

60 a 69  70 a 79  80 + Total 

- - - 1 

- - - 2 

- 1 - 2 

- - - 1 

1 1 - 3 

2 2 - 12 

- - 1 6 

1 1 1 9 

- - - 2 

- - - 2 

- - 2 7 

- - - 8 

- - - 1 

- - - 2 

- - - 1 

1 1 1 23 

- - - 1 

6 6 5 83 

Na avaliação da morbidade Hospitalar foi observada que os maiores índices de 

por lesões, envenenamentos e algumas outras consequências de 

circulatório com 12 
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3.5.3. Mortalidade 
 

Período: 2016 MORTALIDADE POR GRUPOS DE CAUSA E FAIXA 

Categoria CID-10 >1 ano

032-052 NEOPLASIAS - 

. 047 Neopl malig mening,encéf e 
out partes SNC 

- 

055-057 D ENDÓCRINAS, 
NUTRICIONAIS E METABÓLICAS 

- 

. 055 Diabetes mellitus - 

066-072 DOENÇAS DO 
APARELHO CIRCULATÓRIO 

- 

. 067 Doenças hipertensivas - 

. 068 Doenças isquêmicas do 
coração 

- 

. 069 Outras doenças cardíacas - 

083 DOENÇAS DA PELE E 
TECIDO SUBCUTÂNEO 

- 

093-097 ALG AFECÇÕES ORIGIN 
NO PERÍODO PERINATAL 

2 

. 096 Trans resp e cardiovas espec 
per perinatal 

1 

. 097 Rest afec originadas no 
período perinatal 

1 

104-113 CAUSAS EXTERNAS DE 
MORBIDADE E MORTALIDADE 

- 

. 104 Acidentes de transporte - 

. 105 Quedas - 

Total 
2 

Fonte: DATASUS 

A principal causa de mortalidade de acordo informações do Sistema de 

Mortalidade – SIM foram as doenças

das causas externas com 4 casos

de pessoas acima de 60 anos. 
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Mortalidade  

MORTALIDADE POR GRUPOS DE CAUSA E FAIXA ETÁRIA (FONTE: TABNET

>1 ano 20 a 29 30 a 39 50 a 59 60 a 69 70 a 79

1 - - - - 

1 - - - - 

- - - - - 

- - - - - 

- - - - 2 

- - - - 1 

- - - - - 

- - - - 1 

- - - 1 - 

- - - - - 

- - - - - 

- - - - - 

1 1 1 - - 

1 1 1 - - 

- - - - - 

2 1 1 1 2 

 
A principal causa de mortalidade de acordo informações do Sistema de 

SIM foram as doenças do aparelho Circulatório, com 5 casos. Seguido 

das causas externas com 4 casos. É importante lembrar que a maioria 

0 anos.  
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ETÁRIA (FONTE: TABNET-SIM) 

70 a 79 80 + Total 

- 1 

- 1 

1 1 

1 1 

3 5 

2 3 

1 1 

- 1 

- 1 

- 2 

- 1 

- 1 

1 4 

- 3 

1 1 

5 14 

A principal causa de mortalidade de acordo informações do Sistema de 

casos. Seguido 

 dos óbitos são 
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4. Acesso a Ações e Serviços de S

A estruturação e articulação da rede de atenção à saúde visa manter e 

aprimorar a organização do sistema, dentro de um modelo de atenção com conceito 

amplo de saúde que direcione a intervenção e resposta às necessidades de saúde 

dos usuários com ênfase na atenção básica. 

4.1. 4.1. Organograma da  Secretaria Municipal de Saú

 

 

CONSELHO MUNICIPAL                           SECRETARIA MUNICIPAL 
DE SAÚDE 

 

    FISCALIZADOR 

                                                     

                                                                                                           

                        FARMÁCIA                                                     

                         BÁSICA 

   

                         REGULAÇÃO                    ESFSB               

                             SISREG 

             TRANSPORTE                                                

                                                                                                  

                                 SIS                          

VISA Vigilância Sanitária  

ESFSB Equipe Saúde Família com Saúde Bucal

SIS Rede Municipal de Informação em Saúde

PSE Programa Saúde na Escola 
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Acesso a Ações e Serviços de Saúde. 

A estruturação e articulação da rede de atenção à saúde visa manter e 

organização do sistema, dentro de um modelo de atenção com conceito 

amplo de saúde que direcione a intervenção e resposta às necessidades de saúde 

atenção básica.  

Organograma da  Secretaria Municipal de Saúde Centenário do Tocantins 
TOGABINETE DO  

PREFEITURA MUNICIPAL 

PAL                           SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE                                                                                                       

                                                    COORDENAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA

                                                                     E 

                                                     VIGILANCIA EM SAÚDE 

REGULAÇÃO                    ESFSB                NASF/PSE                     EPIDEMIOL

                                                 

                                                           VISA 

              IMUNIZAÇÃO             VIGIAGUA               

       

 

                                                  

 

Equipe Saúde Família com Saúde Bucal 

Rede Municipal de Informação em Saúde 

Programa Saúde na Escola  
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A estruturação e articulação da rede de atenção à saúde visa manter e 

organização do sistema, dentro de um modelo de atenção com conceito 

amplo de saúde que direcione a intervenção e resposta às necessidades de saúde 

do Tocantins - 

                                                                                                       

 

COORDENAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA 

 

EPIDEMIOLOGIA                                                                       

                 ENDEMIAS 
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4.2. Setor Saúde e Serviços de Saúde

 

O sistema de saúde no município encontra 

organograma acima, estes serviços foram 

principalmente na Atenção Básica

              A Secretaria Municipal de Saúde,

situada no endereço Rua Ferreira Araujo , s/nº 

as demandas de saúde do município.

O Conselho Municipal de Saúde é um órgão fiscalizador, orientador e 

participativo em todas as decisões referentes á saúde do município. 

A SMS gerencia diretamente a Rede Municipal de Informação

Regulação em saúde - SISREG

Coordenação da Atenção Básica 

Saúde da Família com Saúde Bucal, o NASF e a

acompanhar os trabalhos da VISA

O município só oferece serviços de

Saúde da Família em sua sede. Estruturada

recursos do governo federal através do Qualifica UBS

mesma esta equipada com equipamentos adquiridos com recursos próprios e de 

emendas parlamentares.  

Contamos com uma Equipe de Saúde 

Programa de Agentes Comunitários de saúde 

cobertura populacional. 

 A Farmácia Básica está centralizada na 

conta com o sistema HORUS. 

A Vigilância em Saúde está sob a mesma coordenação da Atenção Básica em 

função das atribuições se compartilharem nos profissionais, os quais são os mesmos 

a executarem as ações e é uma experiência que dá certo. A Vigilância Epidemiológica 

com o setor de endemias tem desenvolvido 

demandas no combate e controle das doenças transmitidas por vetores. É realizado 

pelos Agentes de Endemias o controle e prevenção das doenças através de visitas 
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Setor Saúde e Serviços de Saúde 

O sistema de saúde no município encontra distribuído como mostra o 

, estes serviços foram a fim de oferecer uma melhor assistência, 

na Atenção Básica. 

Secretaria Municipal de Saúde, esta localizada no Anexo I da Saúde 

situada no endereço Rua Ferreira Araujo , s/nº  que foi criada em 1992

do município. 

Conselho Municipal de Saúde é um órgão fiscalizador, orientador e 

ões referentes á saúde do município.  

gerencia diretamente a Rede Municipal de Informação

SISREG, o Transporte, e a Farmácia Básica e conta com 

Coordenação da Atenção Básica e Vigilância em Saúde que gerencia a Equipe

Saúde da Família com Saúde Bucal, o NASF e a Epidemiológica

acompanhar os trabalhos da VISA.  

só oferece serviços de Atenção Básica conta com uma 

Saúde da Família em sua sede. Estruturada em prédio próprio, construído co

recursos do governo federal através do Qualifica UBS e contra partida municipal

equipada com equipamentos adquiridos com recursos próprios e de 

quipe de Saúde da Família com Bucal

ama de Agentes Comunitários de saúde – PACS e apresenta 100% de 

ásica está centralizada na UBS para atender a população

 

A Vigilância em Saúde está sob a mesma coordenação da Atenção Básica em 

função das atribuições se compartilharem nos profissionais, os quais são os mesmos 

a executarem as ações e é uma experiência que dá certo. A Vigilância Epidemiológica 

demias tem desenvolvido suas ações de forma a atender as 

no combate e controle das doenças transmitidas por vetores. É realizado 

o controle e prevenção das doenças através de visitas 
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distribuído como mostra o 

oferecer uma melhor assistência, 

esta localizada no Anexo I da Saúde 

2, para atender 

Conselho Municipal de Saúde é um órgão fiscalizador, orientador e 

gerencia diretamente a Rede Municipal de Informação - RMIS, a 

e a Farmácia Básica e conta com a 

gerencia a Equipe de 

Epidemiológica, além de 

uma Unidade de 

, construído com 

e contra partida municipal, a 

equipada com equipamentos adquiridos com recursos próprios e de 

Bucal, conta com o 

apresenta 100% de 

para atender a população e 

A Vigilância em Saúde está sob a mesma coordenação da Atenção Básica em 

função das atribuições se compartilharem nos profissionais, os quais são os mesmos 

a executarem as ações e é uma experiência que dá certo. A Vigilância Epidemiológica 

suas ações de forma a atender as 

no combate e controle das doenças transmitidas por vetores. É realizado 

o controle e prevenção das doenças através de visitas 
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domiciliares, educação em saúde, ident

dengue, Zika e Chicungunya, etc. Todo trabalho rea

A vigilância sanitária está subordinada a coordenação de Atenção Básica e 

Vigilância em Saúde que responde atualmente pel

A Imunização está vinculada a coordenação da Atenção Básica junto a ESF

que cuida de toda a rotina e de

Os serviços especializados necessários são encaminhados para os centros de 

referencia de média e alta complexidade,

e Araguaina 319 km. O município no momento não possui

fase de aquisição deste veiculo, como apoio as urgências e emergências conta

com uma caminhonete e um veiculo de porte menor,

pacientes. Os componentes da atenção especializada são serviços de média 

complexidade, ambulatórios e serviços especializados que constituem as redes de 

atenção, convergindo com a organização de linhas de cuidado. A demanda é 

programada e regulada através de um sistema o SISREG.

Com a Estratégia Saúde da Família os profissionais de saúde através de suas 

vivências realizam atendimento individual e coletivo, visitas domiciliares, formação de 

grupos, encontros com diversos setores da soci

área rural, além de fazer um diagnóstico da comunidade onde atuam. Foi através 

desta vivencia e experiência, atuando diretamente com a comunidade que 

entendemos como vivem nossas famílias para manter e oferecer sempre um 

atendimento. 

As demandas de Atenção à Saúde Mental 

Colinas ,  são atendidas pelo NA

Atenção Primária e também são realizadas consultas para especialidades quando 

necessário via Sisreg  , alem de grupo específico com encontro mensal .

Serviços de Atenção Especializada em Saúde Bucal 

em Saúde Bucal compreende os atendimentos nos

Odontológicas (CEOs), porém não contamos com o mesmo e os usuários acabam 

sendo encaminhados a rede particular de serviços.

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CENTENÁRIO - TO 
CNPJ: 12.013.802/0001-15 

 

domiciliares, educação em saúde, identificação de larvas e combate do mosquito da 

dengue, Zika e Chicungunya, etc. Todo trabalho realizado é em parceria com o 

A vigilância sanitária está subordinada a coordenação de Atenção Básica e 

responde atualmente pela  vigilância ambiental.

está vinculada a coordenação da Atenção Básica junto a ESF

de todas as campanhas. 

Os serviços especializados necessários são encaminhados para os centros de 

referencia de média e alta complexidade,  Pedro Afonso a 123km, Palmas 

Araguaina 319 km. O município no momento não possui ambulância

fase de aquisição deste veiculo, como apoio as urgências e emergências conta

com uma caminhonete e um veiculo de porte menor, que abastece e transporta os 

pacientes. Os componentes da atenção especializada são serviços de média 

complexidade, ambulatórios e serviços especializados que constituem as redes de 

atenção, convergindo com a organização de linhas de cuidado. A demanda é 

da e regulada através de um sistema o SISREG. 

Com a Estratégia Saúde da Família os profissionais de saúde através de suas 

vivências realizam atendimento individual e coletivo, visitas domiciliares, formação de 

grupos, encontros com diversos setores da sociedade, deslocamento intensivo para 

área rural, além de fazer um diagnóstico da comunidade onde atuam. Foi através 

desta vivencia e experiência, atuando diretamente com a comunidade que 

entendemos como vivem nossas famílias para manter e oferecer sempre um 

de Atenção à Saúde Mental são encaminhadas ao CAPS de 

NASF que realiza o Matriciamento dos profissionais da 

mária e também são realizadas consultas para especialidades quando 

necessário via Sisreg  , alem de grupo específico com encontro mensal .

Serviços de Atenção Especializada em Saúde Bucal - A atenção secundária 

em Saúde Bucal compreende os atendimentos nos Centros de Espe

Odontológicas (CEOs), porém não contamos com o mesmo e os usuários acabam 

sendo encaminhados a rede particular de serviços. 
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ificação de larvas e combate do mosquito da 

lizado é em parceria com o ESF. 

A vigilância sanitária está subordinada a coordenação de Atenção Básica e 

ncia ambiental.  

está vinculada a coordenação da Atenção Básica junto a ESF 

Os serviços especializados necessários são encaminhados para os centros de 

Pedro Afonso a 123km, Palmas  a 384 km 

, mais esta em 

fase de aquisição deste veiculo, como apoio as urgências e emergências conta-se 

stece e transporta os 

pacientes. Os componentes da atenção especializada são serviços de média 

complexidade, ambulatórios e serviços especializados que constituem as redes de 

atenção, convergindo com a organização de linhas de cuidado. A demanda é 

Com a Estratégia Saúde da Família os profissionais de saúde através de suas 

vivências realizam atendimento individual e coletivo, visitas domiciliares, formação de 

edade, deslocamento intensivo para 

área rural, além de fazer um diagnóstico da comunidade onde atuam. Foi através 

desta vivencia e experiência, atuando diretamente com a comunidade que 

entendemos como vivem nossas famílias para manter e oferecer sempre um bom 

encaminhadas ao CAPS de 

realiza o Matriciamento dos profissionais da 

mária e também são realizadas consultas para especialidades quando 

necessário via Sisreg  , alem de grupo específico com encontro mensal . 

A atenção secundária 

Centros de Especialidades 

Odontológicas (CEOs), porém não contamos com o mesmo e os usuários acabam 
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Serviços Especializados de Atenção às DST/ AIDS e Hepatites Virais 

Serviços de Assistência Especializad

ambulatorial às pessoas vivendo com HIV/ AIDS e Hepatites Virais. O objetivo destes 

serviços é prestar atendimento integral e de qualidade aos pacientes, por meio de 

uma equipe multidisciplinar.  O município 

que foram qualificados e nossos pacientes quando necessário de atendimento 

especializado são encaminhados para

EM ARAGUAINA – TO, e também conta com atendimento nas urgências e

emergências no Hospital Regional de Pedro Afonso caso haja necessidade. 

Atenção à Saúde do Trabalhador 

é fundamentada na Portaria da RENAST nº2728/GM de 11 de novembro 2009 e pela 

Política Nacional de Saúde do T

de 2012 que institui os Centros de Referência em Saúde do Trabalhador (CEREST) e 

suas atribuições, tendo financiamentos próprios, oriundos do Ministério da Saúde. Os 

CEREST de todo o país são instâncias 

ações de Saúde do Trabalhador na APS, nos serviços especializados e de urgência e 

emergência, bem como nas diversas instâncias da promoção e vigilância da Rede de 

Atenção à Saúde.  

Atenção à Saúde das Pessoas I

saúde do idoso objetivam o desenvolvimento de medidas educativas focando o 

autocuidado e atitudes preventivas que visam à forma ativa de promoção de saúde e 

manutenção da autonomia, independência (funcionalidad

envelhecer. No entanto, é importante salientar que muitos idosos em nosso município 

já envelheceram sem acesso a medidas preventivas adequadas. Entre esses estão os 

idosos que vivem abaixo da linha de pobreza,

acidentes/ violências e de doenças cardiovasculares, os idosos com síndromes 

demenciais, e para eles também é preciso achar respostas e ter ações específicas. 

Ao encontro das demandas, promoção e prevenção da saúde da população idosa e 

as implementações de ações específicas de recuperação e reabilitação no município 

são norteadas pelas diretrizes contempladas pela Política Nacional de Saúde da 

Pessoa Idosa (PNSPI): Atenção integral e integrada à saúde da pessoa idosa; 
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Serviços Especializados de Atenção às DST/ AIDS e Hepatites Virais 

Serviços de Assistência Especializados (SAE) - Serviço responsável pela assistência 

ambulatorial às pessoas vivendo com HIV/ AIDS e Hepatites Virais. O objetivo destes 

serviços é prestar atendimento integral e de qualidade aos pacientes, por meio de 

uma equipe multidisciplinar.  O município realiza os testes rápidos, há

foram qualificados e nossos pacientes quando necessário de atendimento 

especializado são encaminhados para HDT (HOSPITAL DE DOENÇAS TROPICAIS) 

e também conta com atendimento nas urgências e

ital Regional de Pedro Afonso caso haja necessidade. 

Atenção à Saúde do Trabalhador - A Saúde do Trabalhador (ST) no município 

é fundamentada na Portaria da RENAST nº2728/GM de 11 de novembro 2009 e pela 

Política Nacional de Saúde do Trabalhador através Portaria nº 1.823 de 23 de agosto 

de 2012 que institui os Centros de Referência em Saúde do Trabalhador (CEREST) e 

suas atribuições, tendo financiamentos próprios, oriundos do Ministério da Saúde. Os 

CEREST de todo o país são instâncias de apoio matricial para o desenvolvimento das 

ações de Saúde do Trabalhador na APS, nos serviços especializados e de urgência e 

emergência, bem como nas diversas instâncias da promoção e vigilância da Rede de 

Atenção à Saúde das Pessoas Idosas - As ações do município voltadas para a 

saúde do idoso objetivam o desenvolvimento de medidas educativas focando o 

autocuidado e atitudes preventivas que visam à forma ativa de promoção de saúde e 

manutenção da autonomia, independência (funcionalidade) e qualidade de vida ao 

envelhecer. No entanto, é importante salientar que muitos idosos em nosso município 

já envelheceram sem acesso a medidas preventivas adequadas. Entre esses estão os 

idosos que vivem abaixo da linha de pobreza, analfabetos, os sequ

acidentes/ violências e de doenças cardiovasculares, os idosos com síndromes 

demenciais, e para eles também é preciso achar respostas e ter ações específicas. 

Ao encontro das demandas, promoção e prevenção da saúde da população idosa e 

ntações de ações específicas de recuperação e reabilitação no município 

são norteadas pelas diretrizes contempladas pela Política Nacional de Saúde da 

Pessoa Idosa (PNSPI): Atenção integral e integrada à saúde da pessoa idosa; 
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Serviços Especializados de Atenção às DST/ AIDS e Hepatites Virais - 

Serviço responsável pela assistência 

ambulatorial às pessoas vivendo com HIV/ AIDS e Hepatites Virais. O objetivo destes 

serviços é prestar atendimento integral e de qualidade aos pacientes, por meio de 

há profissionais 

foram qualificados e nossos pacientes quando necessário de atendimento 

HDT (HOSPITAL DE DOENÇAS TROPICAIS) 

e também conta com atendimento nas urgências e 

ital Regional de Pedro Afonso caso haja necessidade.  

A Saúde do Trabalhador (ST) no município 

é fundamentada na Portaria da RENAST nº2728/GM de 11 de novembro 2009 e pela 

rabalhador através Portaria nº 1.823 de 23 de agosto 

de 2012 que institui os Centros de Referência em Saúde do Trabalhador (CEREST) e 

suas atribuições, tendo financiamentos próprios, oriundos do Ministério da Saúde. Os 

de apoio matricial para o desenvolvimento das 

ações de Saúde do Trabalhador na APS, nos serviços especializados e de urgência e 

emergência, bem como nas diversas instâncias da promoção e vigilância da Rede de 

As ações do município voltadas para a 

saúde do idoso objetivam o desenvolvimento de medidas educativas focando o 

autocuidado e atitudes preventivas que visam à forma ativa de promoção de saúde e 

e) e qualidade de vida ao 

envelhecer. No entanto, é importante salientar que muitos idosos em nosso município 

já envelheceram sem acesso a medidas preventivas adequadas. Entre esses estão os 

analfabetos, os sequelados de 

acidentes/ violências e de doenças cardiovasculares, os idosos com síndromes 

demenciais, e para eles também é preciso achar respostas e ter ações específicas. 

Ao encontro das demandas, promoção e prevenção da saúde da população idosa e 

ntações de ações específicas de recuperação e reabilitação no município 

são norteadas pelas diretrizes contempladas pela Política Nacional de Saúde da 

Pessoa Idosa (PNSPI): Atenção integral e integrada à saúde da pessoa idosa; 
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Estímulo a ações Inter setoriais

visita domiciliar a partir da equipe

unidades de saúde, respeitando o critério de risco; Promoção do Envelhecimento 

ativo e saudável; Fortalecimento da partici

permanente dos profissionais de saúde do SUS na área de saúde da pessoa idosa; 

entre outras. Nos últimos quatro anos a equipe desenvolve ações voltadas ao idoso 

no sentido de promover a reabilitação, realizar orientações p

saudável com a prática de exercícios físicos, visitas domiciliares e grupo especifico 

para Idosos.Todas as ações de prevenção possíveis são realizadas junto a eles como 

práticas de boa alimentação, convivência familiar, etc. acompanhadas 

profissionais da estratégia saúde da família com o Matriciamento do NASF

parceria com o CRAS. 

Atenção à saúde das Pessoas com Deficiência 

artigo 51-G, I e II20, define deficiência como a perda ou anormalidade de u

estrutura fisiológica, anatômica e psicológica que gere incapacidade temporária ou 

permanente para o desempenho de uma atividade dentro do p

como normal. O estado do Tocantins conta com uma rede de apoio a essa 

necessidade sendo estruturada para atender as

encaminhamentos até fora do estado, pois a rede ainda é incipiente, o que promove 

grande demanda reprimida nos municípios menores como o nosso.

 

4.2.1. Rede Física de Saúde Pública de Serviços ao SUS

Tipo de Estabelecimento 

Secretaria Municipal de saúde/ Farmácia 
Básica 
Unidades de saúde da Família 

Unidade de Vigilância em Saúde 

Polo de Academia da Saúde 

Total 

FONTE: Secretaria Municipal de Saúde
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ais, visando à integralidade da atenção; 

visita domiciliar a partir da equipe de ESF/NASF; O acolhimento preferencial em 

unidades de saúde, respeitando o critério de risco; Promoção do Envelhecimento 

ativo e saudável; Fortalecimento da participação social; Formação e educação 

permanente dos profissionais de saúde do SUS na área de saúde da pessoa idosa; 

entre outras. Nos últimos quatro anos a equipe desenvolve ações voltadas ao idoso 

no sentido de promover a reabilitação, realizar orientações para uma vida mais 

a prática de exercícios físicos, visitas domiciliares e grupo especifico 

Todas as ações de prevenção possíveis são realizadas junto a eles como 

práticas de boa alimentação, convivência familiar, etc. acompanhadas 

profissionais da estratégia saúde da família com o Matriciamento do NASF

Atenção à saúde das Pessoas com Deficiência - A lei Complementar n° 681, no 

G, I e II20, define deficiência como a perda ou anormalidade de u

estrutura fisiológica, anatômica e psicológica que gere incapacidade temporária ou 

permanente para o desempenho de uma atividade dentro do padrão considerado 

O estado do Tocantins conta com uma rede de apoio a essa 

rada para atender as nossas demandas 

encaminhamentos até fora do estado, pois a rede ainda é incipiente, o que promove 

grande demanda reprimida nos municípios menores como o nosso. 

Rede Física de Saúde Pública de Serviços ao SUS

Total Tipo de Gestão 

Municipal Estadual
Secretaria Municipal de saúde/ Farmácia  

01 
 

01 
 
- 

 
01 

 
01 

 
- 

 
01 

 
01 

 
- 

00 - - 

03 03 - 

FONTE: Secretaria Municipal de Saúde 
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, visando à integralidade da atenção;  serviços de 

; O acolhimento preferencial em 

unidades de saúde, respeitando o critério de risco; Promoção do Envelhecimento 

pação social; Formação e educação 

permanente dos profissionais de saúde do SUS na área de saúde da pessoa idosa; 

entre outras. Nos últimos quatro anos a equipe desenvolve ações voltadas ao idoso 

ara uma vida mais 

a prática de exercícios físicos, visitas domiciliares e grupo especifico 

Todas as ações de prevenção possíveis são realizadas junto a eles como 

práticas de boa alimentação, convivência familiar, etc. acompanhadas pelos 

profissionais da estratégia saúde da família com o Matriciamento do NASF e em 

A lei Complementar n° 681, no 

G, I e II20, define deficiência como a perda ou anormalidade de uma 

estrutura fisiológica, anatômica e psicológica que gere incapacidade temporária ou 

adrão considerado 

O estado do Tocantins conta com uma rede de apoio a essa 

 e também há 

encaminhamentos até fora do estado, pois a rede ainda é incipiente, o que promove 

Rede Física de Saúde Pública de Serviços ao SUS 

Estadual Dupla 
 
- 
 
- 
 
- 
- 

- 
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O município possui 01 (um) estabelecimento

gestão municipal e de esfera administrativa municipal. Um prédio que sedia a SMS 

que se localiza a Rua Ferreira 

Secretário (a) e a  Vigilância em Saúde que gerencia os serviços confor

organograma acima possui o S

saúde e ainda os serviços de regulação e Tratamento Fora do Domicil

Conselho Municipal de Saúde –

endemias. 

O município apresenta uma

sendo que a UBS  possui consultório 

e bem assistida de equipamentos e recursos

 

4.2.2. Profissionais do SUS

Contrato por prazo determinado

Estatutário 

Bolsa  

Total 

 

O município conta com 25 

que o sistema de informação está sempre monitorado e

profissionais da saúde, 21 são estatutários e 

gestão promove a valorização profissional com seus encargos e s

realidade se reveste em satisfação do profissional no seu processo de trabalho o que 

tem trazido melhoria na qualidade do atendimento e 

para o sistema de saúde e assim está organizando sua rede de forma 

resolutiva. 

Outro fator importante a citar no ano de 2016/2017 foi à 

profissionais de saúde para a Política de Humanização com Acolhimento em 
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1 (um) estabelecimento de saúde, sendo somente de 

gestão municipal e de esfera administrativa municipal. Um prédio que sedia a SMS 

a Rua Ferreira Araújo, s/n, centro, estando o Gabinete do

e a  Vigilância em Saúde que gerencia os serviços confor

organograma acima possui o SIS que centraliza todos os sistemas de informação da 

saúde e ainda os serviços de regulação e Tratamento Fora do Domicil

– CMS, a Vigilância em Saúde, incluindo os serviços de 

uma Unidade de Saúde da Família com Saúde Bucal 

sendo que a UBS  possui consultório de Saúde Bucal, todos com estrutura adequada 

de equipamentos e recursos materiais para os trabalhos da equipe

Profissionais do SUS 

Vinculo Empregatício 

Tipo 

Contrato por prazo determinado 

25  profissionais cadastrados no SCNES. Vale ressaltar 

que o sistema de informação está sempre monitorado e atualizado

são estatutários e 17 contratos por tempo determinado

valorização profissional com seus encargos e salários em dia. Essa 

realidade se reveste em satisfação do profissional no seu processo de trabalho o que 

tem trazido melhoria na qualidade do atendimento e qualificando a porta de entrada 

para o sistema de saúde e assim está organizando sua rede de forma 

Outro fator importante a citar no ano de 2016/2017 foi à capacitação dos

Política de Humanização com Acolhimento em 
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de saúde, sendo somente de 

gestão municipal e de esfera administrativa municipal. Um prédio que sedia a SMS 

estando o Gabinete do (a) 

e a  Vigilância em Saúde que gerencia os serviços conforme 

IS que centraliza todos os sistemas de informação da 

saúde e ainda os serviços de regulação e Tratamento Fora do Domicilio – TFD. O 

CMS, a Vigilância em Saúde, incluindo os serviços de 

Unidade de Saúde da Família com Saúde Bucal 

, todos com estrutura adequada 

materiais para os trabalhos da equipe. 

Total 

17 

21 

0 

38 

cadastrados no SCNES. Vale ressaltar 

atualizado. Dos 38 

contratos por tempo determinado. A 

alários em dia. Essa 

realidade se reveste em satisfação do profissional no seu processo de trabalho o que 

porta de entrada 

para o sistema de saúde e assim está organizando sua rede de forma acolhedora e 

capacitação dos 

Política de Humanização com Acolhimento em Redes.  
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4.2.3. Territorialização 

O município está dividido em micro áreas: 

De que forma estas micro áreas estão 
divididas no seu município: 

O seu Município possui assentamentos:

O seu Município possui população quilombola:

Quantas Localidades o seu município possui:

Estas Localidades são Georeferenciadas: 

O seu Município possui população indígena:

Qual a Etnia: 

Quantos Pólos indígenas possuem:

 

 

      O Município de Centenário tem cobertura de 100% da Estratégia 

Família com 07 micro áreas sendo 03 urbanas e 04

quilombola, nem indígena na extens

assentamentos. No Sistema de Inform

cadastradas  204  localidades ativas, sendo 01

estas são georeferenciadas o que vem facilitar o desenvolvimento das pactuações 

principalmente de ações específicos nas localidades

Dentro da proposta de mapeamento da área para formação de 

para atender com eficácia toda área territorial e populacional apresentamos a  

distribuição das micro áreas conforme o quadro abaixo

Distribuição das micro áreas da ESF 

SEGMENTO 
TERRITORIAL  

MICROÁREA/ACS

URBANO (U) 
Neres Batista

URBANO (U) 
de Lira Lopes

URBANO (U) 
Marcio Cordeiro 

RURAL (R) 
Matias Lopes

RURAL (R) 
Santos Santana
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Territorialização dá Atenção Básica e Vigilância em Saúde

dividido em micro áreas:  Sim 

De que forma estas micro áreas estão 
Urbana: 03 

O seu Município possui assentamentos: 
Sim 

02 assentamentos
O seu Município possui população quilombola: Não 

município possui: Urbana: 01 

Estas Localidades são Georeferenciadas:  Sim 

O seu Município possui população indígena: Não 

- 

Quantos Pólos indígenas possuem: - 

O Município de Centenário tem cobertura de 100% da Estratégia 

07 micro áreas sendo 03 urbanas e 04 rurais. Não existe população 

quilombola, nem indígena na extensão territorial do município. Conta 02

. No Sistema de Informação de Localidade (SISLOC) estão 

localidades ativas, sendo 01 na zona urbana e 203

estas são georeferenciadas o que vem facilitar o desenvolvimento das pactuações 

principalmente de ações específicos nas localidades. 

da proposta de mapeamento da área para formação de 1

para atender com eficácia toda área territorial e populacional apresentamos a  

áreas conforme o quadro abaixo:  

ibuição das micro áreas da ESF  – (URBANO/RURAL). 

MICROÁREA/ACS Nº DE FAMÍLIAS Nº DE PESSOAS

01 / Leidiane 
Neres Batista 

153 

02/ Robson 
de Lira Lopes 

153 

07 / Jose 
Marcio Cordeiro 

Galvão 

144 

03 / Antonio 
Matias Lopes 

84 

04/ Erlei dos 
Santos Santana 
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Atenção Básica e Vigilância em Saúde 

Rural: 04 

02 assentamentos 

Rural: 203 

O Município de Centenário tem cobertura de 100% da Estratégia Saúde da 

Não existe população 

ão territorial do município. Conta 02 

ação de Localidade (SISLOC) estão 

203 na zona rural, 

estas são georeferenciadas o que vem facilitar o desenvolvimento das pactuações 

1 (uma) equipe 

para atender com eficácia toda área territorial e populacional apresentamos a  

Nº DE PESSOAS 

467 

510  

452 

265 

150 
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RURAL (R) 
Ribeiro Batista

RURAL (R) 06 / Raaimundo 
Masolene Machado 

de Oliveira
 

TOTAL 
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05/ Gilberto 

Ribeiro Batista 
58 

06 / Raaimundo 
Masolene Machado 

de Oliveira 

51 

07 697 

 

56 

179  

113  

2.136 
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A Atenção Básica – e de maneira especial, a ESF, para sua consecução 

necessitam de diretrizes que apoiem as diferentes atividades a elas relacionadas. A 

definição de território adstrito, tão cara à sua organização, coloca

central, procurando reorganizar o processo de trabalho em saúde mediante 

operações intersetoriais e ações de promoção, prevenção e atenção à saúde 

(MONKEN; BARCELLOS, 2005), permitindo a gestores, profissionais e usuários do 

SUS compreender a dinâmica dos lugares e dos

desvelando as desigualdades sociais e as iniquidades em saúde (GONDIM, 2012). O 

território define em si a adstrição dos usuários, propiciando relações de vínculo, 

afetividade e confiança entre pessoas e/ou famílias e grup

sendo que estes passam a ser referência para o cuidado, garantindo a continuidade e 

a resolutividade das ações de saúde e a longitudinalidade do cuidado (BRASIL, 

2011). 

A principal porta de entrada e de comunicação entre os dive

RAS é a Atenção Básica, constituída de equipe multidisciplinar, responsável pelo 

atendimento de forma resolutiva da população da área adstrita e pela construção de 

vínculos positivos e intervenções clínicas e sanitárias efetivas (BRASIL, 201

As situações de saúde e adoecimento nesse nosso país continental são 

díspares e, assim, a par das doenças definidas pelo perfil epidemiológico da 

população e outras que, frente à globalização, emergem e reemergem fazendo com 

que a população apresente uma p

problemas de violência, de saúde mental, pobreza, uso abusivo de drogas lícitas e 

ilícitas, acidentes externos, entre outros. Essa realidade tão complexa necessita de 

um olhar multifacetado, em que diferentes profis

Estratégia Saúde da Família na rede de serviços, garantindo a continuidade e a 

integralidade da atenção. Dentro desse escopo foram criados os Núcleos de Apoio à 

Saúde da Família – NASF, compostos por profissionais de dif

conhecimento que atuam de maneira integrada com as Equipes de Saúde da Família, 

com as equipes de Atenção Básica para populações específicas e com o Programa 

Academia da Saúde, sendo o objetivo deste último a implantação de polos para a 
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e de maneira especial, a ESF, para sua consecução 

necessitam de diretrizes que apoiem as diferentes atividades a elas relacionadas. A 

definição de território adstrito, tão cara à sua organização, coloca-se como estratégia 

urando reorganizar o processo de trabalho em saúde mediante 

operações intersetoriais e ações de promoção, prevenção e atenção à saúde 

(MONKEN; BARCELLOS, 2005), permitindo a gestores, profissionais e usuários do 

SUS compreender a dinâmica dos lugares e dos sujeitos (individual e coletivo), 

desvelando as desigualdades sociais e as iniquidades em saúde (GONDIM, 2012). O 

território define em si a adstrição dos usuários, propiciando relações de vínculo, 

afetividade e confiança entre pessoas e/ou famílias e grupos a profissionais/equipes, 

sendo que estes passam a ser referência para o cuidado, garantindo a continuidade e 

a resolutividade das ações de saúde e a longitudinalidade do cuidado (BRASIL, 

A principal porta de entrada e de comunicação entre os diversos pontos da 

RAS é a Atenção Básica, constituída de equipe multidisciplinar, responsável pelo 

atendimento de forma resolutiva da população da área adstrita e pela construção de 

vínculos positivos e intervenções clínicas e sanitárias efetivas (BRASIL, 201

As situações de saúde e adoecimento nesse nosso país continental são 

díspares e, assim, a par das doenças definidas pelo perfil epidemiológico da 

população e outras que, frente à globalização, emergem e reemergem fazendo com 

que a população apresente uma pluralidade de agravos à saúde, surgem os 

problemas de violência, de saúde mental, pobreza, uso abusivo de drogas lícitas e 

ilícitas, acidentes externos, entre outros. Essa realidade tão complexa necessita de 

um olhar multifacetado, em que diferentes profissionais possam apoiar a inserção da 

Estratégia Saúde da Família na rede de serviços, garantindo a continuidade e a 

integralidade da atenção. Dentro desse escopo foram criados os Núcleos de Apoio à 

NASF, compostos por profissionais de diferentes áreas de 

conhecimento que atuam de maneira integrada com as Equipes de Saúde da Família, 

com as equipes de Atenção Básica para populações específicas e com o Programa 

Academia da Saúde, sendo o objetivo deste último a implantação de polos para a 
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e de maneira especial, a ESF, para sua consecução – 

necessitam de diretrizes que apoiem as diferentes atividades a elas relacionadas. A 

se como estratégia 

urando reorganizar o processo de trabalho em saúde mediante 

operações intersetoriais e ações de promoção, prevenção e atenção à saúde 

(MONKEN; BARCELLOS, 2005), permitindo a gestores, profissionais e usuários do 

sujeitos (individual e coletivo), 

desvelando as desigualdades sociais e as iniquidades em saúde (GONDIM, 2012). O 

território define em si a adstrição dos usuários, propiciando relações de vínculo, 

os a profissionais/equipes, 

sendo que estes passam a ser referência para o cuidado, garantindo a continuidade e 

a resolutividade das ações de saúde e a longitudinalidade do cuidado (BRASIL, 

rsos pontos da 

RAS é a Atenção Básica, constituída de equipe multidisciplinar, responsável pelo 

atendimento de forma resolutiva da população da área adstrita e pela construção de 

vínculos positivos e intervenções clínicas e sanitárias efetivas (BRASIL, 2011). 

As situações de saúde e adoecimento nesse nosso país continental são 

díspares e, assim, a par das doenças definidas pelo perfil epidemiológico da 

população e outras que, frente à globalização, emergem e reemergem fazendo com 

luralidade de agravos à saúde, surgem os 

problemas de violência, de saúde mental, pobreza, uso abusivo de drogas lícitas e 

ilícitas, acidentes externos, entre outros. Essa realidade tão complexa necessita de 

sionais possam apoiar a inserção da 

Estratégia Saúde da Família na rede de serviços, garantindo a continuidade e a 

integralidade da atenção. Dentro desse escopo foram criados os Núcleos de Apoio à 

erentes áreas de 

conhecimento que atuam de maneira integrada com as Equipes de Saúde da Família, 

com as equipes de Atenção Básica para populações específicas e com o Programa 

Academia da Saúde, sendo o objetivo deste último a implantação de polos para a 
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orientação de práticas corporais e atividade física e de lazer e modos de vida 

saudável (BRASIL, 2011). 

Com a adesão ao PSE todos os anos, as atividades nas escol

atuação da ESF passam a integrar a ES

das equipes  no desenvolvimento da promoção de saúde e da prevenção de doenças 

e de agravos à saúde, a previsão da ampliação da cobertura da ESF e alteração da 

estrutura organizacional da SMS modificou o cenário da atenção à saúde do escolar. 

Em 2017, foram realizadas uma média de 

das escolas do município entre outras ações. Houve ampliação da cobertura das 

avaliações clínicas e psicossociais, com qualificação da antropometria, da triagem 

visual, da avaliação da pressã

2021, as ações do PSE serão novamente implementadas e mantidas

território para linha do cuidado.

O Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção 

Básica (PMAQ), de âmbito naci

acesso e da qualidade da atenção à saúde foi lançado em 2011. Funciona por meio 

da indução de processos que buscam aumentar a capacidade da gestão municipal, 

estadual e federal, em conjunto com as equipes d

serviços que assegurem maior acesso e qualidade à população. 

adesão garantida buscando um melhor nível de qualidade nas ações junto à

(ESFSB/NASF). 

A equipe saúde da família e os agentes de combate a endemias estão 

interligados nas ações de vigilância em saúde, há uma cumplicidade entre os 

profissionais para o andamento das ações propostas na PAVS. No decorrer do 

período de pactuação os profissionais 

identificando as ações que não alcançaram o objetivo proposto, quais foram às falhas 

e traçando novas estratégias.  

O acompanhamento das ações da programação de vigilância em saúde 

PAVS é realizado mensalmente, c

atuação, se na vigilância sanitária ou agentes de endemias tem suas atribuições e 
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ientação de práticas corporais e atividade física e de lazer e modos de vida 

Com a adesão ao PSE todos os anos, as atividades nas escolas das áreas de 

passam a integrar a ESF.  O reconhecimento da responsabilidade 

s equipes  no desenvolvimento da promoção de saúde e da prevenção de doenças 

e de agravos à saúde, a previsão da ampliação da cobertura da ESF e alteração da 

estrutura organizacional da SMS modificou o cenário da atenção à saúde do escolar. 

realizadas uma média de 573 avaliações antropométricas em alunos 

entre outras ações. Houve ampliação da cobertura das 

avaliações clínicas e psicossociais, com qualificação da antropometria, da triagem 

visual, da avaliação da pressão arterial e das ações da saúde bucal. Para 2018 a 

2021, as ações do PSE serão novamente implementadas e mantidas

 

O Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção 

Básica (PMAQ), de âmbito nacional que tem como objetivo promover a melhoria do 

acesso e da qualidade da atenção à saúde foi lançado em 2011. Funciona por meio 

da indução de processos que buscam aumentar a capacidade da gestão municipal, 

estadual e federal, em conjunto com as equipes de saúde, no sentido de oferecer 

serviços que assegurem maior acesso e qualidade à população.  Centenário 

adesão garantida buscando um melhor nível de qualidade nas ações junto à

A equipe saúde da família e os agentes de combate a endemias estão 

interligados nas ações de vigilância em saúde, há uma cumplicidade entre os 

profissionais para o andamento das ações propostas na PAVS. No decorrer do 

período de pactuação os profissionais avaliam as metas alcançadas anteriormente 

identificando as ações que não alcançaram o objetivo proposto, quais foram às falhas 

 

O acompanhamento das ações da programação de vigilância em saúde 

PAVS é realizado mensalmente, cada profissional de acordo com sua área de 

atuação, se na vigilância sanitária ou agentes de endemias tem suas atribuições e 
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as das áreas de 

O reconhecimento da responsabilidade 

s equipes  no desenvolvimento da promoção de saúde e da prevenção de doenças 

e de agravos à saúde, a previsão da ampliação da cobertura da ESF e alteração da 

estrutura organizacional da SMS modificou o cenário da atenção à saúde do escolar. 

antropométricas em alunos 

entre outras ações. Houve ampliação da cobertura das 

avaliações clínicas e psicossociais, com qualificação da antropometria, da triagem 

o arterial e das ações da saúde bucal. Para 2018 a 

2021, as ações do PSE serão novamente implementadas e mantidas tornando o 

O Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção 

onal que tem como objetivo promover a melhoria do 

acesso e da qualidade da atenção à saúde foi lançado em 2011. Funciona por meio 

da indução de processos que buscam aumentar a capacidade da gestão municipal, 

e saúde, no sentido de oferecer 

Centenário  tem sua 

adesão garantida buscando um melhor nível de qualidade nas ações junto às equipes 

A equipe saúde da família e os agentes de combate a endemias estão 

interligados nas ações de vigilância em saúde, há uma cumplicidade entre os 

profissionais para o andamento das ações propostas na PAVS. No decorrer do 

avaliam as metas alcançadas anteriormente 

identificando as ações que não alcançaram o objetivo proposto, quais foram às falhas 

O acompanhamento das ações da programação de vigilância em saúde – 

ada profissional de acordo com sua área de 

atuação, se na vigilância sanitária ou agentes de endemias tem suas atribuições e 
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planos de ação que são desenvolvidos com o intuito de suporte para o 

desenvolvimento das ações e avaliação dos resultados.

Os valores a serem pactuados são apresentados pelos técnicos da secretaria 

estadual de saúde que após serem avaliados pelos técnicos do município são 

questionados caso haja necessidade e posteriormente pactuados. Os técnicos da 

SESAU realizam o monitoramento das a

resultados deste monitoramento à secretaria municipal de saúde, como forma de 

suporte técnico e principalmente para avaliação pelos profissionais do município de 

origem que revisam e adequam as ações já realizadas.
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planos de ação que são desenvolvidos com o intuito de suporte para o 

desenvolvimento das ações e avaliação dos resultados. 

es a serem pactuados são apresentados pelos técnicos da secretaria 

estadual de saúde que após serem avaliados pelos técnicos do município são 

questionados caso haja necessidade e posteriormente pactuados. Os técnicos da 

SESAU realizam o monitoramento das ações realizadas pelo município e envia os 

resultados deste monitoramento à secretaria municipal de saúde, como forma de 

suporte técnico e principalmente para avaliação pelos profissionais do município de 

origem que revisam e adequam as ações já realizadas. 
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planos de ação que são desenvolvidos com o intuito de suporte para o 

es a serem pactuados são apresentados pelos técnicos da secretaria 

estadual de saúde que após serem avaliados pelos técnicos do município são 

questionados caso haja necessidade e posteriormente pactuados. Os técnicos da 

ções realizadas pelo município e envia os 

resultados deste monitoramento à secretaria municipal de saúde, como forma de 

suporte técnico e principalmente para avaliação pelos profissionais do município de 
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4.2.4. Gestão em Saúde
4.2.4.1. Sistema de Informação

Os sistemas de informação que são desenvolvidos no município são: 

Sistemas de Informação em Saúde 

CARTÃO SUS Cartão Nacional de Saúde
SISFAD Febre Amarela e Dengue
SAI Sistema de Informação Ambulatorial
E-SUS/SISAB Sistema de Informação de Atenção Básica

Sistema de Informação em Saúde de Vigilância 
Alimentar e Nutricional (FERRO/VITAMINA A); 
SISPRENATAL;

SIOCHAGAS Sistema de Informação de Chagas
SIM Sistema de Informação de Mortalidade
SINAN Sistema de Informações Agravos Notificáveis 
SINASC Sistema de Informação de Nascidos Vivos
SIOPS Sistema de Informação sobre Orçamentos 

Saúde 
SISCOLO Sistema de Informação em Saúde Colo Uterino
SISLOC Sistema de Informação em Saúde de Localidades
SISMAL/SIVEP Sistema de Informação em Saúde Malária
BOLSA FAMÍLIA BOLSA FAMÍLIA
SISAGUA Sistema de Vigilância da Agua.
GAL Sistema de Gerenciamento de Análises de água, 

sorologia humana e canina do LACEN.
SIPNI-WEB Sistema de Informação de Imunização
MDDA Monitorização de Doenças Diarréicas
HORUS Sistema de Informação da Farmácia Básica
SARGSUS Sistema de Apoio ao Relatório de Gestão
SISMOB Sistema de Gerenciamento de Obras
SISPACTO Sistema de Informação de Indi
PMAQ Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade da 

atenção básica.
 

SIACS Sistema de Acompanhamento dos Conselhos de Saúde
 
 

 

A maior dificuldade encontrada para implantação e manutenção dos sistemas 

de informação é o fato de existir apenas

que ocorre em função de ainda não ter servidores efetivo (concursado) no mínimo 

(02) dois para esta área, para garantir a alimentação e monitorização das 

informações, que viabilizará o recebimento contínuo dos r

alimentação adequada dos mesmos.
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Gestão em Saúde 
Sistema de Informação 

Os sistemas de informação que são desenvolvidos no município são: 

Sistemas de Informação em Saúde – SIS Envio regular das 
informações

Cartão Nacional de Saúde 
Febre Amarela e Dengue 
Sistema de Informação Ambulatorial 
Sistema de Informação de Atenção Básica 
Sistema de Informação em Saúde de Vigilância 
Alimentar e Nutricional (FERRO/VITAMINA A); 
SISPRENATAL; HIPERDIA; PSE. 

MENSAL

Sistema de Informação de Chagas 
Sistema de Informação de Mortalidade 
Sistema de Informações Agravos Notificáveis  
Sistema de Informação de Nascidos Vivos 
Sistema de Informação sobre Orçamentos Públicos em 

Sistema de Informação em Saúde Colo Uterino 
Sistema de Informação em Saúde de Localidades 
Sistema de Informação em Saúde Malária 
BOLSA FAMÍLIA.(DUAS VIGENCIAS) SEMESTRAL
Sistema de Vigilância da Agua. 
Sistema de Gerenciamento de Análises de água, 
sorologia humana e canina do LACEN. 
Sistema de Informação de Imunização MENSAL/DIÁRIO
Monitorização de Doenças Diarréicas Agudas 
Sistema de Informação da Farmácia Básica 
Sistema de Apoio ao Relatório de Gestão Anual/Quadrimestral
Sistema de Gerenciamento de Obras POR ETAPAS
Sistema de Informação de Indicadores 
Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade da 
atenção básica. 

SEMESTRAL

Sistema de Acompanhamento dos Conselhos de Saúde 

A maior dificuldade encontrada para implantação e manutenção dos sistemas 

de informação é o fato de existir apenas um digitador, bem como a alta rotatividade, 

que ocorre em função de ainda não ter servidores efetivo (concursado) no mínimo 

(02) dois para esta área, para garantir a alimentação e monitorização das 

informações, que viabilizará o recebimento contínuo dos recursos provenientes da 

alimentação adequada dos mesmos. 
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Os sistemas de informação que são desenvolvidos no município são:  

Envio regular das 
informações 

DIÁRIO 
SEMANAL 
MENSAL 

MENSAL/DIÁRIO 
 

MENSAL 
MENSAL 

SEMANAL 
MENSAL 

BIMENSAL 

MENSAL 
MENSAL 
MENSAL 

SEMESTRAL 
MENSAL 
MENSAL 

MENSAL/DIÁRIO 
SEMANAL 

DIÁRIO 
Anual/Quadrimestral 

POR ETAPAS 
ANUAL 

SEMESTRAL 

ANUAL 

A maior dificuldade encontrada para implantação e manutenção dos sistemas 

um digitador, bem como a alta rotatividade, 

que ocorre em função de ainda não ter servidores efetivo (concursado) no mínimo 

(02) dois para esta área, para garantir a alimentação e monitorização das 

ecursos provenientes da 
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Também podemos descrever a importância de alguns desses sistemas ao 

setor e como podem auxiliar na tomada de decisões no processo de trabalho das 

equipes de atenção básica e executados pelo digitador as S

Sistema de Informações sobre Mortalidade 

Saúde em 1975 para a obtenção regular de dados sobre mortalidade no país 

possibilitou a captação de dados sobre mortalidade, de forma abrangente e

para subsidiar as diversas esferas de gestão na saúde pública. Com base nessas 

informações é possível realizar análises de situação, planejamento e avaliação das 

ações e programas na área. O SIM proporciona a produção de estatísticas de 

mortalidade e a construção dos principais indicadores de saúde. A análise dessas 

informações permite estudos não apenas do ponto de vista estatístico e 

epidemiológico, mas também sócio demográfico.

Sistema de Informações de Nascidos Vivos 

Ministério da Saúde em 1990 com o objetivo de reunir informações epidemiológicas 

referentes aos nascimentos informados em todo território nacional, apresenta 

atualmente um número de registros maior do que o publicado pelo IBGE, com base 

nos dados de Cartório de Registro Civil. Por intermédio desses registros é possível 

subsidiar as intervenções relacionadas à saúde da mulher e da criança para todos os 

níveis do Sistema Único de Saúde 

recém-nascido. O acompanham

permite a identificação de prioridades de intervenção, o que contribui para efetiva 

melhoria do sistema.  

Sistema de Informação de Agravos de Notificação 

alimentado, principalmente, pela n

agravos que constam da lista nacional de doenças de notificação compulsória, mas é 

facultado a estados e municípios incluir outros problemas de saúde importantes em 

sua região. Sua utilização efetiva permite 

ocorrência de um evento na população, podendo fornecer subsídios para explicações 

causais dos agravos de notificação compulsória, além de vir a indicar riscos aos quais 

as pessoas estão sujeitas, contribuindo assim, 

epidemiológica de determinada área geográfica.
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odemos descrever a importância de alguns desses sistemas ao 

setor e como podem auxiliar na tomada de decisões no processo de trabalho das 

executados pelo digitador as SMS.  

Sistema de Informações sobre Mortalidade – SIM: Criado pelo Ministério da 

Saúde em 1975 para a obtenção regular de dados sobre mortalidade no país 

possibilitou a captação de dados sobre mortalidade, de forma abrangente e

para subsidiar as diversas esferas de gestão na saúde pública. Com base nessas 

informações é possível realizar análises de situação, planejamento e avaliação das 

ações e programas na área. O SIM proporciona a produção de estatísticas de 

dade e a construção dos principais indicadores de saúde. A análise dessas 

informações permite estudos não apenas do ponto de vista estatístico e 

epidemiológico, mas também sócio demográfico. 

Sistema de Informações de Nascidos Vivos – SINASC: Implantado pel

Ministério da Saúde em 1990 com o objetivo de reunir informações epidemiológicas 

referentes aos nascimentos informados em todo território nacional, apresenta 

atualmente um número de registros maior do que o publicado pelo IBGE, com base 

ório de Registro Civil. Por intermédio desses registros é possível 

subsidiar as intervenções relacionadas à saúde da mulher e da criança para todos os 

níveis do Sistema Único de Saúde - SUS, como ações de atenção à gestante e ao 

nascido. O acompanhamento da evolução das séries históricas do SINASC 

permite a identificação de prioridades de intervenção, o que contribui para efetiva 

Sistema de Informação de Agravos de Notificação – SINAN: 

alimentado, principalmente, pela notificação e investigação de casos de doenças e 

agravos que constam da lista nacional de doenças de notificação compulsória, mas é 

facultado a estados e municípios incluir outros problemas de saúde importantes em 

sua região. Sua utilização efetiva permite a realização do diagnóstico dinâmico da 

ocorrência de um evento na população, podendo fornecer subsídios para explicações 

causais dos agravos de notificação compulsória, além de vir a indicar riscos aos quais 

as pessoas estão sujeitas, contribuindo assim, para a identificação da realidade 

epidemiológica de determinada área geográfica. 
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odemos descrever a importância de alguns desses sistemas ao 

setor e como podem auxiliar na tomada de decisões no processo de trabalho das 

Criado pelo Ministério da 

Saúde em 1975 para a obtenção regular de dados sobre mortalidade no país 

possibilitou a captação de dados sobre mortalidade, de forma abrangente e confiável, 

para subsidiar as diversas esferas de gestão na saúde pública. Com base nessas 

informações é possível realizar análises de situação, planejamento e avaliação das 

ações e programas na área. O SIM proporciona a produção de estatísticas de 

dade e a construção dos principais indicadores de saúde. A análise dessas 

informações permite estudos não apenas do ponto de vista estatístico e 

mplantado pelo 

Ministério da Saúde em 1990 com o objetivo de reunir informações epidemiológicas 

referentes aos nascimentos informados em todo território nacional, apresenta 

atualmente um número de registros maior do que o publicado pelo IBGE, com base 

ório de Registro Civil. Por intermédio desses registros é possível 

subsidiar as intervenções relacionadas à saúde da mulher e da criança para todos os 

SUS, como ações de atenção à gestante e ao 

ento da evolução das séries históricas do SINASC 

permite a identificação de prioridades de intervenção, o que contribui para efetiva 

SINAN: O SINAN é 

otificação e investigação de casos de doenças e 

agravos que constam da lista nacional de doenças de notificação compulsória, mas é 

facultado a estados e municípios incluir outros problemas de saúde importantes em 

a realização do diagnóstico dinâmico da 

ocorrência de um evento na população, podendo fornecer subsídios para explicações 

causais dos agravos de notificação compulsória, além de vir a indicar riscos aos quais 

para a identificação da realidade 
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Sistema de Informação do Programa Nacional de Imunizações 

APIWEB: O objetivo fundamental do SI

programa uma avaliação dinâmica do risco quanto à ocorrência de surtos ou 

epidemias, a partir do registro dos imunos aplicados e do quantitativo populacional 

vacinado, que são agregados por faixa etária, em determinado período de tempo, em 

uma área geográfica. Por outro lado, possibilita também o controle do estoque de 

imunos necessário aos administradores que têm a incumbência de programar sua 

aquisição e distribuição. 

O e-SUS Atenção Básica (e

através do Departamento de Atenção Básica (DAB) para reestruturar as informações 

da atenção primária à saúde (APS), modernizando sua plataforma tecnológica com o 

objetivo de informatizar as unidades básicas de saúde, oferecer ferramentas para 

ampliar o cuidado e melhorar o acompanhamento da gestão. Pretende

SUS AB, reduzir a carga de trabalho empenhada na coleta, inserção, gestão e uso da 

informação na APS, permitindo que a coleta 

desenvolvidas pelos profissionais, e não uma atividade em separado. Dentre as 

principais premissas do e-SUS, destacam

Individualização do Registro; Produção de informação in

indivíduo, na família e na comunidade e no território; Desenvolvimento orientado pelas 

demandas do usuário da saúde.

aporta dados relacionados à população coberta pela Estratégi

pelo Programa de Agentes Comunitários de Saúde nos municípios em que se 

encontram implantados, bem como sobre as atividades desenvolvidas pelos agentes 

e equipes de Saúde da Família. 

Atenção Básica. A partir do SISAB, outros sistemas com dados originados na atenção 

primária seriam alimentados automaticamente, como o 

Vigilância Alimentar e Nutricional (SISVAN)

federais focalizadas e compensatórias (Programas de acompanhamento nutricional 

como Vitamina A, Ferro, Bolsa Família, etc.).

HiperDia: na área de doenças crônicas, faz parte do plano de Reorganização 

da Atenção à Hipertensão Arterial e ao Diabetes Mellitus, permitindo o cada
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Sistema de Informação do Programa Nacional de Imunizações 

O objetivo fundamental do SI-PNI é possibilitar aos gestores envolvidos no 

programa uma avaliação dinâmica do risco quanto à ocorrência de surtos ou 

epidemias, a partir do registro dos imunos aplicados e do quantitativo populacional 

ados por faixa etária, em determinado período de tempo, em 

uma área geográfica. Por outro lado, possibilita também o controle do estoque de 

imunos necessário aos administradores que têm a incumbência de programar sua 

Atenção Básica (e-SUS AB) é uma estratégia do Ministério da Saúde 

através do Departamento de Atenção Básica (DAB) para reestruturar as informações 

da atenção primária à saúde (APS), modernizando sua plataforma tecnológica com o 

unidades básicas de saúde, oferecer ferramentas para 

ampliar o cuidado e melhorar o acompanhamento da gestão. Pretende

SUS AB, reduzir a carga de trabalho empenhada na coleta, inserção, gestão e uso da 

informação na APS, permitindo que a coleta de dados esteja dentro das atividades já 

desenvolvidas pelos profissionais, e não uma atividade em separado. Dentre as 

SUS, destacam-se: Reduzir o retrabalho de coleta dados; 

Individualização do Registro; Produção de informação integrada; Cuidado centrado no 

indivíduo, na família e na comunidade e no território; Desenvolvimento orientado pelas 

demandas do usuário da saúde. Sistema de Informações de Atenção Básica (SI

aporta dados relacionados à população coberta pela Estratégia Saúde da Família e 

pelo Programa de Agentes Comunitários de Saúde nos municípios em que se 

encontram implantados, bem como sobre as atividades desenvolvidas pelos agentes 

e equipes de Saúde da Família. o SISAB - Sistema de Informação em Saúde da 

Básica. A partir do SISAB, outros sistemas com dados originados na atenção 

iam alimentados automaticamente, como o Sistema de Informações de 

Vigilância Alimentar e Nutricional (SISVAN) já integrados: instrumento de políticas 

s e compensatórias (Programas de acompanhamento nutricional 

como Vitamina A, Ferro, Bolsa Família, etc.). 

HiperDia: na área de doenças crônicas, faz parte do plano de Reorganização 

da Atenção à Hipertensão Arterial e ao Diabetes Mellitus, permitindo o cada
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Sistema de Informação do Programa Nacional de Imunizações - SI-PNI/ 

PNI é possibilitar aos gestores envolvidos no 

programa uma avaliação dinâmica do risco quanto à ocorrência de surtos ou 

epidemias, a partir do registro dos imunos aplicados e do quantitativo populacional 

ados por faixa etária, em determinado período de tempo, em 

uma área geográfica. Por outro lado, possibilita também o controle do estoque de 

imunos necessário aos administradores que têm a incumbência de programar sua 

SUS AB) é uma estratégia do Ministério da Saúde 

através do Departamento de Atenção Básica (DAB) para reestruturar as informações 

da atenção primária à saúde (APS), modernizando sua plataforma tecnológica com o 

unidades básicas de saúde, oferecer ferramentas para 

ampliar o cuidado e melhorar o acompanhamento da gestão. Pretende-se com o e-

SUS AB, reduzir a carga de trabalho empenhada na coleta, inserção, gestão e uso da 

de dados esteja dentro das atividades já 

desenvolvidas pelos profissionais, e não uma atividade em separado. Dentre as 

se: Reduzir o retrabalho de coleta dados; 

Cuidado centrado no 

indivíduo, na família e na comunidade e no território; Desenvolvimento orientado pelas 

Sistema de Informações de Atenção Básica (SISAB): 

a Saúde da Família e 

pelo Programa de Agentes Comunitários de Saúde nos municípios em que se 

encontram implantados, bem como sobre as atividades desenvolvidas pelos agentes 

Sistema de Informação em Saúde da 

Básica. A partir do SISAB, outros sistemas com dados originados na atenção 

Sistema de Informações de 

: instrumento de políticas 

s e compensatórias (Programas de acompanhamento nutricional 

HiperDia: na área de doenças crônicas, faz parte do plano de Reorganização 

da Atenção à Hipertensão Arterial e ao Diabetes Mellitus, permitindo o cadastramento 
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e acompanhamento dos portadores de diabetes mellitus e hipertensão arterial

integrado ao E-SUS – AB. 

A cultura organizacional do setor público brasileiro, em geral, não estimula a 

iniciativa e a criatividade de seus trabalhadores. Entretanto,

todo processo de mudança implica a necessidade de profissionais não apenas com 

boa capacitação técnica, mas com liberdade de criação e autonomia de ação.

O e-SUS AB oferece aos municípios o desafio da unificação dos sistemas, agora 

utilizá-lo, tendo sempre presente a perspectiva de que a transformação está em 

marcha e ainda há um longo caminho a ser percorrido no processo de implementação 

e viabilização do mesmo para a mais uma etapa da consolidação do SUS.

 

 
4.2.4.2. Financiamento em Saúde

 
Por financiamento em saúde, compreende

para viabilidade das Ações e Serviços Públicos de Saúde, implementados pelos 

Estados, Municípios e Distrito Federal com recursos próprios da União, Estados e 

Municípios e de outras fontes suplementares de financiamento, todos devidamente 

contemplados no orçamento da seguridade social. As três esferas de Governo, 

Federal, Estadual e Municipal, tem a obrigação de assegurar o montante de recursos 

necessários ao Fundo de Saúde de acord

2000 e a Lei Complementar nº 141/2012, a qual dispõe sobre os valores mínimos a 

serem aplicados anualmente por estas três esferas. A mesma estabelece os critérios 

de rateio de recursos para as transferências e normas

controle das despesas com Saúde. 

As transferências, regulares ou eventuais, da União para estados, municípios e 

Distrito Federal estão condicionadas à contrapartida destes níveis de governo, em 

conformidade com as normas lega

outras). Esses repasses ocorrem por meio de transferências “fundo a fundo”, 

realizadas pelo Fundo Nacional de Saúde (FNS) diretamente para os Estados, Distrito 

Federal e Municípios, ou pelo Fundo Estadual de S

regular e automática, propiciando que gestores estaduais e municipais possam contar 
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e acompanhamento dos portadores de diabetes mellitus e hipertensão arterial

A cultura organizacional do setor público brasileiro, em geral, não estimula a 

iniciativa e a criatividade de seus trabalhadores. Entretanto, deve-se lembrar de que 

todo processo de mudança implica a necessidade de profissionais não apenas com 

boa capacitação técnica, mas com liberdade de criação e autonomia de ação.

SUS AB oferece aos municípios o desafio da unificação dos sistemas, agora 

lo, tendo sempre presente a perspectiva de que a transformação está em 

marcha e ainda há um longo caminho a ser percorrido no processo de implementação 

e viabilização do mesmo para a mais uma etapa da consolidação do SUS.

Financiamento em Saúde 

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

para viabilidade das Ações e Serviços Públicos de Saúde, implementados pelos 

Estados, Municípios e Distrito Federal com recursos próprios da União, Estados e 

s fontes suplementares de financiamento, todos devidamente 

contemplados no orçamento da seguridade social. As três esferas de Governo, 

Federal, Estadual e Municipal, tem a obrigação de assegurar o montante de recursos 

necessários ao Fundo de Saúde de acordo com a Emenda Constitucional nº 29, de 

2000 e a Lei Complementar nº 141/2012, a qual dispõe sobre os valores mínimos a 

serem aplicados anualmente por estas três esferas. A mesma estabelece os critérios 

de rateio de recursos para as transferências e normas de fiscalização, avaliação e 

controle das despesas com Saúde.  

As transferências, regulares ou eventuais, da União para estados, municípios e 

Distrito Federal estão condicionadas à contrapartida destes níveis de governo, em 

conformidade com as normas legais vigentes (Lei de Diretrizes Orçamentárias e 

outras). Esses repasses ocorrem por meio de transferências “fundo a fundo”, 

realizadas pelo Fundo Nacional de Saúde (FNS) diretamente para os Estados, Distrito 

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

regular e automática, propiciando que gestores estaduais e municipais possam contar 
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e acompanhamento dos portadores de diabetes mellitus e hipertensão arterial, já 

A cultura organizacional do setor público brasileiro, em geral, não estimula a 

se lembrar de que 

todo processo de mudança implica a necessidade de profissionais não apenas com 

boa capacitação técnica, mas com liberdade de criação e autonomia de ação. 

SUS AB oferece aos municípios o desafio da unificação dos sistemas, agora é 

lo, tendo sempre presente a perspectiva de que a transformação está em 

marcha e ainda há um longo caminho a ser percorrido no processo de implementação 

e viabilização do mesmo para a mais uma etapa da consolidação do SUS. 

se o aporte de recursos financeiros 

para viabilidade das Ações e Serviços Públicos de Saúde, implementados pelos 

Estados, Municípios e Distrito Federal com recursos próprios da União, Estados e 

s fontes suplementares de financiamento, todos devidamente 

contemplados no orçamento da seguridade social. As três esferas de Governo, 

Federal, Estadual e Municipal, tem a obrigação de assegurar o montante de recursos 

o com a Emenda Constitucional nº 29, de 

2000 e a Lei Complementar nº 141/2012, a qual dispõe sobre os valores mínimos a 

serem aplicados anualmente por estas três esferas. A mesma estabelece os critérios 

de fiscalização, avaliação e 

As transferências, regulares ou eventuais, da União para estados, municípios e 

Distrito Federal estão condicionadas à contrapartida destes níveis de governo, em 

is vigentes (Lei de Diretrizes Orçamentárias e 

outras). Esses repasses ocorrem por meio de transferências “fundo a fundo”, 

realizadas pelo Fundo Nacional de Saúde (FNS) diretamente para os Estados, Distrito 

aúde aos municípios, de forma 

regular e automática, propiciando que gestores estaduais e municipais possam contar 
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com recursos previamente pactuados, no devido tempo, para o cumprimento de sua 

Programação de Ações e Serviços de Saúde.

Respectivamente, a cada esfera compete aplicar na saúde, 12% e 15% da 

arrecadação líquida de impostos com ações e serviço

vem aplicando mais de 15% todos os anos conforme serie história apresentada em 0

anos: 

         Histórico do Percentual 

           Fonte: SIOPS  

 

Observa-se que os desafios do financiamento do SUS municipal para o 

quadriênio 2018-2021 envolvem uma maior eficácia quanto na aplicação dos recursos 

disponíveis, com estratégias que visam a disseminar o conhecimento sobre essa área 

do SUS para toda a SEMUS e sua relação com o planejamento das ações em saúde. 

Para isso, há a necessidade de qu

elaboração de projetos para o recebimento de recursos, de forma integrada às áreas 

técnicas e setores com necessidades comuns, bem como de fortalecer a estrutura da 

equipe de financiamento e orçamento para tais 

O Decreto nº 7.827/2012 foi publicado visando regulamentar os procedimentos 

condicionantes para o recebimento de recurso para a saúde, bem como para o 

restabelecimento de transferências suspensas. Essa norma reforça a obrigatoriedad

da atualização permanente dos dados financeiros no Sistema de Informações de 

Orçamentos Públicos em Saúde (SIOPS), onde é feita a declaração da receita 

recebida e dos gastos realizados pelo ente federado, bem como a aplicação do 

percentual mínimo de recursos com ações e serviços de saúde. O não cumprimento 

dessa prescrição pode levar à suspensão das transferências constitucionais e 

voluntárias. 

Neste conjunto de repasses, se fazem necessárias algumas medidas para seu 

bom funcionamento: instituição e funci

pelo Secretária da Saúde, instituição e funcionamento do Conselho Municipal de 

2013 2014 

23,86 23,80
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com recursos previamente pactuados, no devido tempo, para o cumprimento de sua 

Programação de Ações e Serviços de Saúde. 

da esfera compete aplicar na saúde, 12% e 15% da 

arrecadação líquida de impostos com ações e serviços públicos de saúde. Centenario 

vem aplicando mais de 15% todos os anos conforme serie história apresentada em 0

Histórico do Percentual aplicado de acordo com a EC 29

se que os desafios do financiamento do SUS municipal para o 

envolvem uma maior eficácia quanto na aplicação dos recursos 

disponíveis, com estratégias que visam a disseminar o conhecimento sobre essa área 

do SUS para toda a SEMUS e sua relação com o planejamento das ações em saúde. 

Para isso, há a necessidade de qualificar a área de captação de recursos e de 

elaboração de projetos para o recebimento de recursos, de forma integrada às áreas 

técnicas e setores com necessidades comuns, bem como de fortalecer a estrutura da 

equipe de financiamento e orçamento para tais atribuições e demandas.

O Decreto nº 7.827/2012 foi publicado visando regulamentar os procedimentos 

condicionantes para o recebimento de recurso para a saúde, bem como para o 

restabelecimento de transferências suspensas. Essa norma reforça a obrigatoriedad

da atualização permanente dos dados financeiros no Sistema de Informações de 

Orçamentos Públicos em Saúde (SIOPS), onde é feita a declaração da receita 

recebida e dos gastos realizados pelo ente federado, bem como a aplicação do 

rsos com ações e serviços de saúde. O não cumprimento 

dessa prescrição pode levar à suspensão das transferências constitucionais e 

Neste conjunto de repasses, se fazem necessárias algumas medidas para seu 

bom funcionamento: instituição e funcionamento do Fundo Municipal de Saúde gerido 

da Saúde, instituição e funcionamento do Conselho Municipal de 

 2015 2016 

23,80 16,63 15,09 
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com recursos previamente pactuados, no devido tempo, para o cumprimento de sua 

da esfera compete aplicar na saúde, 12% e 15% da 

s públicos de saúde. Centenario 

vem aplicando mais de 15% todos os anos conforme serie história apresentada em 05 

aplicado de acordo com a EC 29 

se que os desafios do financiamento do SUS municipal para o 

envolvem uma maior eficácia quanto na aplicação dos recursos 

disponíveis, com estratégias que visam a disseminar o conhecimento sobre essa área 

do SUS para toda a SEMUS e sua relação com o planejamento das ações em saúde. 

alificar a área de captação de recursos e de 

elaboração de projetos para o recebimento de recursos, de forma integrada às áreas 

técnicas e setores com necessidades comuns, bem como de fortalecer a estrutura da 

atribuições e demandas. 

O Decreto nº 7.827/2012 foi publicado visando regulamentar os procedimentos 

condicionantes para o recebimento de recurso para a saúde, bem como para o 

restabelecimento de transferências suspensas. Essa norma reforça a obrigatoriedade 

da atualização permanente dos dados financeiros no Sistema de Informações de 

Orçamentos Públicos em Saúde (SIOPS), onde é feita a declaração da receita 

recebida e dos gastos realizados pelo ente federado, bem como a aplicação do 

rsos com ações e serviços de saúde. O não cumprimento 

dessa prescrição pode levar à suspensão das transferências constitucionais e 

Neste conjunto de repasses, se fazem necessárias algumas medidas para seu 

de Saúde gerido 

da Saúde, instituição e funcionamento do Conselho Municipal de 

2017 

18,68 
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Saúde, elaboração de Plano Municipal de Saúde, Programação Anual

Relatório de Gestão Quadrimestral e aplicação do percentual mínimo de recursos 

próprios no exercício anterior.  

As regras de financiamento das três esferas de gestão têm como contexto 

maior a Lei Complementar 141/2012, que regula a EC 29. Neste sentido, União, 

Estado e Município devem adequar seus sistemas de financiamento para garantir a 

articulação PPA e PMS e, por conseguinte, viabilizar o alinhamento entre a Lei 

Orçamentária Anual (LOA) e Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) com a PAS. 

Na elaboração destes instrumentos, p

preciso definir programas ou ações estratégicas, que busquem soluções dos 

problemas identificados, a partir de diagnósticos realizados. Cada programa constitui

se em uma das formas de expressão da política de saúde, cu

uma mudança na situação atual. O programa contém objetivos, metas, objetivos 

quantificados e indicadores que permitem acompanhar, controlar e avaliar a sua 

execução. Assim, definidas as prioridades dentro destes instrumentos de 

planejamento, serão identificados os recursos necessários para viabilizá

fontes de financiamento, que podem ter origem Municipal, Estadual e Federal, bem 

como atuaremos com vistas a cumprir o disposto na Lei Complementar 141/12.

Por fim, os desafios do financiamento do SUS municipal para o quadriênio 

2018-2021 envolvem o alcance de maior eficácia na aplicação dos recursos 

disponíveis, com estratégias que visam a disseminar o conhecimento sobre essa área 

do SUS para toda a Secretaria Municipal da Saúde

relação com o planejamento das ações em saúde. Para isso, há a necessidade de 

qualificar áreas, como o controle, avaliação, auditoria, elaboração de projetos, 

captação de recursos e sistema de informações relacionadas aos ap

DATASUS de forma integrada às áreas técnicas e setores com necessidades 

comuns.        
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Saúde, elaboração de Plano Municipal de Saúde, Programação Anual

uadrimestral e aplicação do percentual mínimo de recursos 

 

As regras de financiamento das três esferas de gestão têm como contexto 

maior a Lei Complementar 141/2012, que regula a EC 29. Neste sentido, União, 

io devem adequar seus sistemas de financiamento para garantir a 

articulação PPA e PMS e, por conseguinte, viabilizar o alinhamento entre a Lei 

Orçamentária Anual (LOA) e Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) com a PAS. 

Na elaboração destes instrumentos, para iniciar o processo orçamentário é 

preciso definir programas ou ações estratégicas, que busquem soluções dos 

problemas identificados, a partir de diagnósticos realizados. Cada programa constitui

se em uma das formas de expressão da política de saúde, cujo objetivo é produzir 

uma mudança na situação atual. O programa contém objetivos, metas, objetivos 

quantificados e indicadores que permitem acompanhar, controlar e avaliar a sua 

execução. Assim, definidas as prioridades dentro destes instrumentos de 

jamento, serão identificados os recursos necessários para viabilizá

fontes de financiamento, que podem ter origem Municipal, Estadual e Federal, bem 

como atuaremos com vistas a cumprir o disposto na Lei Complementar 141/12.

do financiamento do SUS municipal para o quadriênio 

envolvem o alcance de maior eficácia na aplicação dos recursos 

disponíveis, com estratégias que visam a disseminar o conhecimento sobre essa área 

do SUS para toda a Secretaria Municipal da Saúde (SMS) e setores externos e sua 

relação com o planejamento das ações em saúde. Para isso, há a necessidade de 

qualificar áreas, como o controle, avaliação, auditoria, elaboração de projetos, 

captação de recursos e sistema de informações relacionadas aos ap

DATASUS de forma integrada às áreas técnicas e setores com necessidades 
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Saúde, elaboração de Plano Municipal de Saúde, Programação Anual de Saúde, 

uadrimestral e aplicação do percentual mínimo de recursos 

As regras de financiamento das três esferas de gestão têm como contexto 

maior a Lei Complementar 141/2012, que regula a EC 29. Neste sentido, União, 

io devem adequar seus sistemas de financiamento para garantir a 

articulação PPA e PMS e, por conseguinte, viabilizar o alinhamento entre a Lei 

Orçamentária Anual (LOA) e Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) com a PAS.  

ara iniciar o processo orçamentário é 

preciso definir programas ou ações estratégicas, que busquem soluções dos 

problemas identificados, a partir de diagnósticos realizados. Cada programa constitui-

jo objetivo é produzir 

uma mudança na situação atual. O programa contém objetivos, metas, objetivos 

quantificados e indicadores que permitem acompanhar, controlar e avaliar a sua 

execução. Assim, definidas as prioridades dentro destes instrumentos de 

jamento, serão identificados os recursos necessários para viabilizá-las e suas 

fontes de financiamento, que podem ter origem Municipal, Estadual e Federal, bem 

como atuaremos com vistas a cumprir o disposto na Lei Complementar 141/12. 

do financiamento do SUS municipal para o quadriênio 

envolvem o alcance de maior eficácia na aplicação dos recursos 

disponíveis, com estratégias que visam a disseminar o conhecimento sobre essa área 

(SMS) e setores externos e sua 

relação com o planejamento das ações em saúde. Para isso, há a necessidade de 

qualificar áreas, como o controle, avaliação, auditoria, elaboração de projetos, 

captação de recursos e sistema de informações relacionadas aos aplicativos do 

DATASUS de forma integrada às áreas técnicas e setores com necessidades 
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4.2.4.3. Gestão do Trabalho e Educação Permanente 

 

Segundo a Política Nacional de Educação Permanente,

em Saúde, promove processos 

seu processo de trabalho, cujo objetivo é a transformação das práticas profissionais e 

da própria organização do trabalho, tomando como referência as necessidades de 

saúde das pessoas e das populações,

saúde. 

Na proposta da educação permanente, a capacitação das equipes, os 

conteúdos das ações formativas, as tecnologias e metodologia a serem utilizadas 

devem ser determinadas a partir da observação dos problemas 

dia do trabalho e que precisam ser solucionados para que os serviços prestados 

ganhem qualidade, e os usuários fiquem satisfeitos com a atenção prestada. 

demandas por capacitação não

necessidades individuais de atualização,

mas prioritariamente a partir dos

a necessidade de prestar atenção

qualidade não teremos um bom

A condução regional da

ETSUS/SESAU. As CIRs assumem

como instância deliberativa, 

Regionais de Educação Permanente

serem implementados no campo

a saúde. Neste contexto, os Núcleos

funcionam como uma câmara

representação dos gestores municipais

as propostas formativas.  
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Gestão do Trabalho e Educação Permanente  

Segundo a Política Nacional de Educação Permanente, Educação

promove processos formativos estruturados a partir da problematização do 

seu processo de trabalho, cujo objetivo é a transformação das práticas profissionais e 

da própria organização do trabalho, tomando como referência as necessidades de 

saúde das pessoas e das populações, da gestão setorial e o controle social em 

Na proposta da educação permanente, a capacitação das equipes, os 

conteúdos das ações formativas, as tecnologias e metodologia a serem utilizadas 

devem ser determinadas a partir da observação dos problemas que ocorrem no dia a 

dia do trabalho e que precisam ser solucionados para que os serviços prestados 

ganhem qualidade, e os usuários fiquem satisfeitos com a atenção prestada. 

não se definem somente a partir de 

atualização, nem das orientações dos níveis

dos problemas de organização do trabalho,

atenção relevante e de qualidade, pois sem 

bom retorno de nossos clientes, que são a população.

da EP se dá por meio das CIRs, apoiados

assumem a condução regional da política de

 responsável pela elaboração dos Planos

Permanente (PAREPS), pactuação e definição

campo da formação e qualificação da força de

Núcleos de Educação Permanente em Saúde

câmara técnica para as CIR, ou seja, 

municipais apoiados pela ETSUS constroem
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Educação Permanente 

formativos estruturados a partir da problematização do 

seu processo de trabalho, cujo objetivo é a transformação das práticas profissionais e 

da própria organização do trabalho, tomando como referência as necessidades de 

da gestão setorial e o controle social em 

Na proposta da educação permanente, a capacitação das equipes, os 

conteúdos das ações formativas, as tecnologias e metodologia a serem utilizadas 

que ocorrem no dia a 

dia do trabalho e que precisam ser solucionados para que os serviços prestados 

ganhem qualidade, e os usuários fiquem satisfeitos com a atenção prestada. As 

 uma lista de 

níveis centrais, 

trabalho, considerando 

 um serviço de 

população.  

apoiados pela CIES e 

de EP, operando 

Planos de Ação 

definição de projetos a 

de trabalho para 

Saúde (NEPS) 

 por meio da 

constroem os PAREPS 
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A SMS, no que tange ao

formação para o SUS, identifica

ensino/serviço, conflitos de interesse

necessidade social, ausência

processos de qualificação, educação

As demandas das Ações Educativas de acordo com as necessidade e 

realidades locais, para o planejam

em Redes de Saúde;  2) Curso bási

Política da saúde do Homem; 4)

do SUS e gestão orçamentária

Introdutório da Atenção Básica

entomologia; 8) Relação Interpessoal e ética profissional

Conselheiros de Saúde. 

O processo de EP destina a todos que integram o

município: usuários, trabalhadores, gestores, instituições de ensino. O objetivo 

fundamental das ações educativas dos profissionais de saúde do SUS está 

relacionado à transformação das práticas, à mudança da organização do sistem

atenção à saúde. 

Os quadros a seguir mostram  o 

Básica no ano de 2017. 
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ao seu papel de responsabilidade enquanto

identifica problemas como: ausência de

interesse entre o sistema de saúde, o sistema

ausência de legislação/normatização administrativa

educação permanente e pesquisas dentro da

As demandas das Ações Educativas de acordo com as necessidade e 

realidades locais, para o planejamento regional englobam:  1) Curso de Acolhime

Curso básico em vigilância epidemiológica; 3) 

Política da saúde do Homem; 4) Gestão para elaboração de instrumentos de gestão 

do SUS e gestão orçamentária; 5) Atendimento em urgência e emergência

ásica; 7) Capacitação em técnicas de analises de vetores e 

Relação Interpessoal e ética profissional; 9) Formação de 

estina a todos que integram o Sistema Único de Saúde 

usuários, trabalhadores, gestores, instituições de ensino. O objetivo 

fundamental das ações educativas dos profissionais de saúde do SUS está 

relacionado à transformação das práticas, à mudança da organização do sistem

Os quadros a seguir mostram  o Quantitativo de Servidores Capacitados Atenção 
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enquanto espaço de 

de integração 

sistema formador e 

administrativa nos 

da secretaria. 

As demandas das Ações Educativas de acordo com as necessidade e 

Curso de Acolhimento 

3) Curso sobre 

estão para elaboração de instrumentos de gestão 

m urgência e emergência; 6) 

Capacitação em técnicas de analises de vetores e 

; 9) Formação de 

Sistema Único de Saúde no 

usuários, trabalhadores, gestores, instituições de ensino. O objetivo 

fundamental das ações educativas dos profissionais de saúde do SUS está 

relacionado à transformação das práticas, à mudança da organização do sistema e da 

Quantitativo de Servidores Capacitados Atenção 
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Servidores capacitados 

Agentes Comunitários em Saúde – ACS  
Agentes de Endemias  
Auxiliar em Saúde Bucal – ASB  
Técnico em Saúde Bucal – TSB    
Técnico de Enfermagem 
Enfermeiro 
Odontólogo 
Fisioterapeuta  
Médico 
Total 

Servidores capacitados 
Hanseníase 

Agentes de Endemias  - 
Técnico de Laboratório - 
Técnico de Enfermagem - 
Enfermeiro - 
Odontólogo - 
Fisioterapeuta  - 
Biólogo - 
Biomédico - 
Bioquímico - 
Médico - 
Digitador - 
Total - 
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Denominação do Curso 
INTRODUTÓRIO HANSENÍASE TUBERCULOSE HIPERDIA

- - - 
- - - 
- - - 
- - - 
- - - 
-- - - 
- - - 
- - - 
- - - 
- - - 

Denominação do Curso 

Controle de 
Qualidade 

TB 
SIPNI SIM SINASC SISMAL FAD SIS LOC SINAN

- - - - - - - - 
- - - - - - - - 
- 01 - - - - - - 
- - - - - - - - 
- - - - - - - - 
- - - - - - - - 
- - - - - - - - 
- - - - - - - - 
- - - - - - - - 
- - - - - - - - 
- - - - - - - - 
- 01 - - - - - - 

HIPERDIA e-SUS 
- 07 
- 02 
- 01 
- - 
- 03 
- 02 
- 01 
- 01 
- 03 
- 20 

SINAN SISAGUA 
Controle 
vetorial 

 
Borrifação 

 

 01 - - 
 - - - 
 - - - 
 - - - 
 - - - 
 - - - 
 - - - 
 - - - 
 - - - 
 - - - 
 01 - - 
 02 - - 
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Servidores capacitados Planejamento em 
Saúde

Assistente Administrativo  
Técnico de Laboratório 
Técnico de Enfermagem 01
Contador  
Digitador  
Enfermeiro 01
Odontólogo 
Fisioterapeuta  
Biólogo 
Biomédico 
Bioquímico 
Médico 
Total 02
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Denominação do Curso 
Planejamento em 

Saúde 
Controle, Regulação, 
Avaliação e Auditoria. 

Ouvidoria 

- - - 
- - - 

01 - - 
- - - 
- - - 

01 - - 
- - - 
- - - 
- - - 
- - - 
- - - 
- - - 

02 - - 
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SIOPS CNES 

- - 
- - 
- - 
- - 
- - 
- - 
- - 
- - 
- - 
- - 
- - 
- - 
- - 
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4.2.4.4. Participação e Controle Social

 

Os Conselhos de Saúde são órgãos colegiados, previstos na Legislação 

Federal, Estadual e Municipal, que cumprem a função de representação da sociedade 

no controle da política pública de Saúde. É

planejamento em saúde, bem como tem papel estratégico no controle e fiscalização 

da gestão e da prestação das ações e serviços de saúde. Nesse sentido, deve ter 

assegurada a estrutura e capacidade operacional adequada a

funções, bem como ter seu papel reconhecido e respeitado pela gestão do SUS nas 

três esferas de governo.  

Sobre a estrutura de apoio técnico

social, o município conta com uma sala estruturada

cadeiras, computador, televisor com antena para as videoconferências e recebe todo 

apoio logístico com material áudio visual quando solicitado. Conta ainda com servidor 

municipal na função de secretaria executiva do CMS estando

de ata, arquivo e organização de toda documentação e recebimento de demandas. 

Tem sua representatividade respeitando a paridade e se estabelece de acordo com 

seu regimento interno bem elaborado de acordo com as leis que o regem. A

acontecem mensalmente de forma ordinária e extraordinariamente. A participação 

social através dos conselhos locais, conselhos gestores e conselhos municipais são 

essenciais a consolidação do SUS no município.

Informações sobre o Conselho de 

Instrumento Legal de Criação do Conselho Municipal de Saúde 
(Lei): 

Nome do Presidente: 

Data da última eleição do Conselho:

Telefone: 

E.mail: 

Segmento de Representação: 
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Participação e Controle Social 

Os Conselhos de Saúde são órgãos colegiados, previstos na Legislação 

Federal, Estadual e Municipal, que cumprem a função de representação da sociedade 

no controle da política pública de Saúde. É instância deliberativa no âmbito do 

planejamento em saúde, bem como tem papel estratégico no controle e fiscalização 

da gestão e da prestação das ações e serviços de saúde. Nesse sentido, deve ter 

assegurada a estrutura e capacidade operacional adequada a realização dessas 

funções, bem como ter seu papel reconhecido e respeitado pela gestão do SUS nas 

Sobre a estrutura de apoio técnico-administrativo para as instâncias de controle 

social, o município conta com uma sala estruturada para as reuniões 

, televisor com antena para as videoconferências e recebe todo 

apoio logístico com material áudio visual quando solicitado. Conta ainda com servidor 

municipal na função de secretaria executiva do CMS estando disponível para registro 

de ata, arquivo e organização de toda documentação e recebimento de demandas. 

Tem sua representatividade respeitando a paridade e se estabelece de acordo com 

seu regimento interno bem elaborado de acordo com as leis que o regem. A

acontecem mensalmente de forma ordinária e extraordinariamente. A participação 

social através dos conselhos locais, conselhos gestores e conselhos municipais são 

essenciais a consolidação do SUS no município. 

Informações sobre o Conselho de Saúde 

Instrumento Legal de Criação do Conselho Municipal de Saúde 011/1993 

Luiz Bento da Luz

Data da última eleição do Conselho: 28/03/2017 

(63)3420-1145 

 

Trabalhador da saúde

Os Conselhos de Saúde são órgãos colegiados, previstos na Legislação 

Federal, Estadual e Municipal, que cumprem a função de representação da sociedade 

instância deliberativa no âmbito do 

planejamento em saúde, bem como tem papel estratégico no controle e fiscalização 

da gestão e da prestação das ações e serviços de saúde. Nesse sentido, deve ter 

realização dessas 

funções, bem como ter seu papel reconhecido e respeitado pela gestão do SUS nas 

administrativo para as instâncias de controle 

para as reuniões com mesa e 

, televisor com antena para as videoconferências e recebe todo 

apoio logístico com material áudio visual quando solicitado. Conta ainda com servidor 

disponível para registro 

de ata, arquivo e organização de toda documentação e recebimento de demandas. 

Tem sua representatividade respeitando a paridade e se estabelece de acordo com 

seu regimento interno bem elaborado de acordo com as leis que o regem. As reuniões 

acontecem mensalmente de forma ordinária e extraordinariamente. A participação 

social através dos conselhos locais, conselhos gestores e conselhos municipais são 

Luiz Bento da Luz 

1145  

Trabalhador da saúde 
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Instalações dos Conselhos de Saúde

Aderiu ao Programa de Inclusão 
Digital - PID: 

Possui sala Própria: 

Possui Secretário Executivo: 

4.2.4.4.1. Informações sobre a Conferência de 
Data da última Conferência de Saúde:

 
 

A Conferência Municipal de Saúde aconteceu em 2015 e teve como 

“SAÚDE PÚBLICA DE QUALIDADE PARA CUIDAR BEM DAS PESSOAS: 

DIREITO DO POVO BRASILEIRO”.

O resultado apresentou 

referente a cada eixo temático. 

Eixo 01 – Política de saúde na seguridade social, segundo os princípios da 

integralidade, universalidade 

1. Rever a tabela SUS para consultas e exames de média e alta complexida

2. Implantar e implementar a oferta de atendimentos especializados para a 

Região de Saúde e para o Estado;

3. Que a Judicialização na saúde referentes aos processos de média e alta 

complexidade, sejam judicializados

município não tem condições de arcar com os custos; 

4. Melhor definição das diretrizes constitucionais à luz da Lei 141, no que se 

refere as prioridades para atendimentos da Saúde e o que  é  da Assistência 

Social e de outras áreas da Gestão Municipal;

5. Oferta dos serviços na área da Vigilância em Saúde, para atendimento ao 

Controle de Zoonoses de forma Regionalizada. 

 

Eixo 02 - Buscar parcerias com outras Políticas Públicas e entidades para 

esclarecer a importância do Conselho Municip
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Instalações dos Conselhos de Saúde 
1.ª Etapa 

Computador/Impressora 
2.ª Etapa           TV/Conversor

SIM NÃO

SIM 

SIM 

Informações sobre a Conferência de Saúde
Data da última Conferência de Saúde: Maio de 2015.

A Conferência Municipal de Saúde aconteceu em 2015 e teve como 

SAÚDE PÚBLICA DE QUALIDADE PARA CUIDAR BEM DAS PESSOAS: 

DIREITO DO POVO BRASILEIRO”.  

O resultado apresentou as seguintes propostas  de cada grupo de trabalho 

referente a cada eixo temático.  

Política de saúde na seguridade social, segundo os princípios da 

integralidade, universalidade e equidade: 

Rever a tabela SUS para consultas e exames de média e alta complexida

Implantar e implementar a oferta de atendimentos especializados para a 

Região de Saúde e para o Estado; 

Que a Judicialização na saúde referentes aos processos de média e alta 

complexidade, sejam judicializados para o Estado, tendo em vista que o 

município não tem condições de arcar com os custos;  

Melhor definição das diretrizes constitucionais à luz da Lei 141, no que se 

refere as prioridades para atendimentos da Saúde e o que  é  da Assistência 

tras áreas da Gestão Municipal;  

Oferta dos serviços na área da Vigilância em Saúde, para atendimento ao 

Controle de Zoonoses de forma Regionalizada.  

Buscar parcerias com outras Políticas Públicas e entidades para 

Conselho Municipal de Saúde dentro do Município:
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2.ª Etapa           TV/Conversor 

NÃO 

Saúde 
Maio de 2015. 

A Conferência Municipal de Saúde aconteceu em 2015 e teve como TEMA: 

SAÚDE PÚBLICA DE QUALIDADE PARA CUIDAR BEM DAS PESSOAS: 

de cada grupo de trabalho 

Política de saúde na seguridade social, segundo os princípios da 

Rever a tabela SUS para consultas e exames de média e alta complexidade;  

Implantar e implementar a oferta de atendimentos especializados para a 

Que a Judicialização na saúde referentes aos processos de média e alta 

para o Estado, tendo em vista que o 

Melhor definição das diretrizes constitucionais à luz da Lei 141, no que se 

refere as prioridades para atendimentos da Saúde e o que  é  da Assistência 

Oferta dos serviços na área da Vigilância em Saúde, para atendimento ao 

Buscar parcerias com outras Políticas Públicas e entidades para 

al de Saúde dentro do Município:  
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1. Criar um percentual mínimo de 2% da arrecadação (Município/Estado) para o 

custeio das despesas do Conselho Municipal de Saúde; 

2. Fortalecer a parceria com a rede educacional (ensino médio), na participação, 

divulgação e articulação das políticas públicas de saúde e do controle social; 

(Proposta Municipal);  

3. Manter atualização do Conselho Municipal de Saúde no Sistema SIAC

estrutura do mesmo; (Proposta Municipal

4. Capacitação para os Conselheiros de Saúde 

 

Eixo 03: Gestão do SUS (Financiamento; Pacto pela Saúde e Relação Público x 

Privado; Gestão do Sistema, do 

1. Definir índice (ICMS) de participação de arrecadação por áreas plantadas por 

produtores (Municípios com plantação de soja e cana

2. Que antes da aprovação da Pactuação Anual de Saúde no Estado, inicie

primeiro as discussões nas Secretarias Municipais de Saúde e Regiões de 

Saúde; 

3. Capacitação para os Conselheiros Municipais de Saúde;

fortalecimento da humanização no SUS; 

4. Melhorar a participação financeira da Assistência Farmacêutica per capita; 

5. Atualização da Lista da RENAME 

atendendo as necessidades municipais/regionais; 

6. Definição e implantação de políticas de Plano, Cargos, Carrei

o SUS – PCCS. 

4.2.4.5. Ouvidoria 

       O município não possui serviço especifico de ouvidoria que garanta ao 

usuário um espaço para apresentar queixas e buscar valer o seu direito à sa

Como é uma cidade pequena onde todos se conhecem e tem facilidade de acesso 

aos gestores municipal, Secretario de Saúde e Prefeito, as reclamações quanto ao 

serviço de saúde são direcionados a estes que repassam a equipe procurando 
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Criar um percentual mínimo de 2% da arrecadação (Município/Estado) para o 

custeio das despesas do Conselho Municipal de Saúde;  

parceria com a rede educacional (ensino médio), na participação, 

divulgação e articulação das políticas públicas de saúde e do controle social; 

Manter atualização do Conselho Municipal de Saúde no Sistema SIAC

estrutura do mesmo; (Proposta Municipal);  

Capacitação para os Conselheiros de Saúde de forma Regionalizada;

Eixo 03: Gestão do SUS (Financiamento; Pacto pela Saúde e Relação Público x 

Privado; Gestão do Sistema, do Trabalho e da Educação em Saúde:

Definir índice (ICMS) de participação de arrecadação por áreas plantadas por 

unicípios com plantação de soja e cana-de-açúcar); 

Que antes da aprovação da Pactuação Anual de Saúde no Estado, inicie

primeiro as discussões nas Secretarias Municipais de Saúde e Regiões de 

Capacitação para os Conselheiros Municipais de Saúde; Capacitação para o 

fortalecimento da humanização no SUS;  

Melhorar a participação financeira da Assistência Farmacêutica per capita; 

Atualização da Lista da RENAME – Relação Nacional de Medicamentos, 

atendendo as necessidades municipais/regionais;  

Definição e implantação de políticas de Plano, Cargos, Carreira e Salário para 

 

 

O município não possui serviço especifico de ouvidoria que garanta ao 

usuário um espaço para apresentar queixas e buscar valer o seu direito à sa

Como é uma cidade pequena onde todos se conhecem e tem facilidade de acesso 

aos gestores municipal, Secretario de Saúde e Prefeito, as reclamações quanto ao 

serviço de saúde são direcionados a estes que repassam a equipe procurando 
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Criar um percentual mínimo de 2% da arrecadação (Município/Estado) para o 

parceria com a rede educacional (ensino médio), na participação, 

divulgação e articulação das políticas públicas de saúde e do controle social; 

Manter atualização do Conselho Municipal de Saúde no Sistema SIACS e 

de forma Regionalizada;  

Eixo 03: Gestão do SUS (Financiamento; Pacto pela Saúde e Relação Público x 

Trabalho e da Educação em Saúde: 

Definir índice (ICMS) de participação de arrecadação por áreas plantadas por 

açúcar);  

Que antes da aprovação da Pactuação Anual de Saúde no Estado, inicie-se 

primeiro as discussões nas Secretarias Municipais de Saúde e Regiões de 

Capacitação para o 

Melhorar a participação financeira da Assistência Farmacêutica per capita;  

Relação Nacional de Medicamentos, 

ra e Salário para 

O município não possui serviço especifico de ouvidoria que garanta ao 

usuário um espaço para apresentar queixas e buscar valer o seu direito à saúde. 

Como é uma cidade pequena onde todos se conhecem e tem facilidade de acesso 

aos gestores municipal, Secretario de Saúde e Prefeito, as reclamações quanto ao 

serviço de saúde são direcionados a estes que repassam a equipe procurando 
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minimizar as falhas ocorridas. Apesar desta facilidade a implantação do serviço de 

ouvidoria seria bastante interessante para a avaliação do atendimento prestado na 

Unidade Básica de Saúde e de forma sistemática monitorar a principal queixa do 

usuário transformando-a em capa

suporte aos profissionais que assistem à comunidade. Portanto há o interesse desta 

secretaria em futuramente implantar o serviço de ouvidoria municipal.

 

4.2.4.6. Organização dos Processos de T

Regulação, Avaliação e Auditoria.

 

Dentro da política vigente ao que tange

gestão tem buscado executar as seguintes ações: 

oferecendo condições e apoio ao trabalho 

atuam; Operacionalizar o complexo regulador municipal com os Complexos 

Reguladores Regionais; Viabilizar o processo de regulação do acesso a partir da 

atenção básica, provendo capacitação; 

e de regulação, em conformidade com os protocolos estaduais e nacionais;

referência a ser realizada em outros Municípios, de acordo com a programação 

pactuada e integrada, integrando

acesso adequado à população referenciada, de acordo com a programação pactuada 

e integrada; Atuar de forma integrada à Central Estadual de Regulação da Alta 

Complexidade; Realizar e manter atualizado o cadastro de usuários;

manter atualizado o cadastro de estabelecimentos e profissionais de saúde;

da elaboração e revisão periódica da programação pactuada e integrada 

intermunicipal e interestadual; Avaliar as ações e os estabelecimentos de saúde, por 

meio de indicadores e padrões

de Avaliação de Serviços de Saúde 

estabelecimentos de saúde próprios, contratados e conveniados;

prestadores de serviços de saúde.

A Secretaria Municipal de Saúde tem a função de gerenciar os serviços de 

saúde oferecendo condições e apoio ao trabalho desenvolvido pelos profissionais que 
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ocorridas. Apesar desta facilidade a implantação do serviço de 

ouvidoria seria bastante interessante para a avaliação do atendimento prestado na 

Unidade Básica de Saúde e de forma sistemática monitorar a principal queixa do 

a em capacitação, oficina buscando capacitar o RH e dando 

suporte aos profissionais que assistem à comunidade. Portanto há o interesse desta 

secretaria em futuramente implantar o serviço de ouvidoria municipal. 

Organização dos Processos de Trabalho do Controle, 

Avaliação e Auditoria. 

Dentro da política vigente ao que tange ser responsabilidade municipal a

do executar as seguintes ações: Gerenciar os serviços de saúde 

oferecendo condições e apoio ao trabalho desenvolvido pelos profissionais que ali 

Operacionalizar o complexo regulador municipal com os Complexos 

Viabilizar o processo de regulação do acesso a partir da 

ão básica, provendo capacitação; Coordenar a elaboração de protocolos clínicos 

e de regulação, em conformidade com os protocolos estaduais e nacionais;

referência a ser realizada em outros Municípios, de acordo com a programação 

pactuada e integrada, integrando-se aos fluxos regionais estabelecidos;

acesso adequado à população referenciada, de acordo com a programação pactuada 

Atuar de forma integrada à Central Estadual de Regulação da Alta 

Realizar e manter atualizado o cadastro de usuários;

ado o cadastro de estabelecimentos e profissionais de saúde;

da elaboração e revisão periódica da programação pactuada e integrada 

ual; Avaliar as ações e os estabelecimentos de saúde, por 

meio de indicadores e padrões de conformidade, instituídos pelo Programa Nacional 

de Avaliação de Serviços de Saúde - PNASS; Processar a produção dos 

estabelecimentos de saúde próprios, contratados e conveniados; Contratualizar os 

estadores de serviços de saúde. 

al de Saúde tem a função de gerenciar os serviços de 

saúde oferecendo condições e apoio ao trabalho desenvolvido pelos profissionais que 
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ocorridas. Apesar desta facilidade a implantação do serviço de 

ouvidoria seria bastante interessante para a avaliação do atendimento prestado na 

Unidade Básica de Saúde e de forma sistemática monitorar a principal queixa do 

citação, oficina buscando capacitar o RH e dando 

suporte aos profissionais que assistem à comunidade. Portanto há o interesse desta 

rabalho do Controle, 

ser responsabilidade municipal a 

os serviços de saúde 

los profissionais que ali 

Operacionalizar o complexo regulador municipal com os Complexos 

Viabilizar o processo de regulação do acesso a partir da 

protocolos clínicos 

e de regulação, em conformidade com os protocolos estaduais e nacionais; Regular a 

referência a ser realizada em outros Municípios, de acordo com a programação 

se aos fluxos regionais estabelecidos; Garantir o 

acesso adequado à população referenciada, de acordo com a programação pactuada 

Atuar de forma integrada à Central Estadual de Regulação da Alta 

Realizar e manter atualizado o cadastro de usuários; Realizar e 

ado o cadastro de estabelecimentos e profissionais de saúde; Participar 

da elaboração e revisão periódica da programação pactuada e integrada 

Avaliar as ações e os estabelecimentos de saúde, por 

de conformidade, instituídos pelo Programa Nacional 

Processar a produção dos 

Contratualizar os 

al de Saúde tem a função de gerenciar os serviços de 

saúde oferecendo condições e apoio ao trabalho desenvolvido pelos profissionais que 
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ali atuam. Ainda zela pelo usuário e tem compromisso de fazer do SUS u

eficaz e resolutivo.  

Os serviços de saúde estão organizados tendo como principal estratégia para o 

alcance das metas pactuadas, desenvolvendo todos os programas de atenção 

primaria. 

O serviço de patologia clinica e investigação de doenças de notificação 

compulsória foi destinada ao laboratório

COBRA e LACEN respectivamente.

      A secretaria municipal de saúde

procedimento de coleta dos exames laboratoriais no município e o transporte das 

coletas realizadas  buscando facilitar o aces

atendimento laboratorial desta forma o

referencia no município de Pedro Afonso e o laboratório envia os resultados dos 

exames para a unidade . 

       Apesar de existirem cotas para realização de exames e consultas 

especializadas observamos que estes números são insuficientes especialmente 

quando se tratam de consulta com neurologista, cardiologista,

ginecologista e  exames mais complexos como 

como exames de média e alta complexidade. 

Diante do exposto observamos a necessidade de termos o controle do serviço 

organizado no município, priorizando o acesso conforme a avaliação clinica do 

paciente e viabilizar junto a Comi

problemática exposta. Organizar os t

Saúde Pública e Privada Prestadora de Serviços ao SUS

Encontramos dificuldades com todas as referencias e sempre pelo mesmo 

motivo, poucos profissionais e pequenas quantidades de serviços para uma demanda 

muito grande, gerando uma grande insatisfação dos usuários. 
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ali atuam. Ainda zela pelo usuário e tem compromisso de fazer do SUS u

úde estão organizados tendo como principal estratégia para o 

alcance das metas pactuadas, desenvolvendo todos os programas de atenção 

O serviço de patologia clinica e investigação de doenças de notificação 

compulsória foi destinada ao laboratório de referencia em Pedro Afonso e Palmas 

COBRA e LACEN respectivamente. 

A secretaria municipal de saúde disponibiliza um técnico para que realize o 

de coleta dos exames laboratoriais no município e o transporte das 

cando facilitar o acesso aos usuários que necessitam

atendimento laboratorial desta forma o município encaminha ao  

referencia no município de Pedro Afonso e o laboratório envia os resultados dos 

xistirem cotas para realização de exames e consultas 

especializadas observamos que estes números são insuficientes especialmente 

quando se tratam de consulta com neurologista, cardiologista, 

mais complexos como  de endoscopia e otorrino. Assim 

e alta complexidade.  

Diante do exposto observamos a necessidade de termos o controle do serviço 

organizado no município, priorizando o acesso conforme a avaliação clinica do 

paciente e viabilizar junto a Comissão intergestores Regionais - CIR, a solução para a 

Organizar os tetos da Programação Pactuada Rede Física de 

Saúde Pública e Privada Prestadora de Serviços ao SUS. 

Encontramos dificuldades com todas as referencias e sempre pelo mesmo 

motivo, poucos profissionais e pequenas quantidades de serviços para uma demanda 

muito grande, gerando uma grande insatisfação dos usuários.  

OBJETIVOS, DIRETRIZES E METAS 2018/2021. 
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ali atuam. Ainda zela pelo usuário e tem compromisso de fazer do SUS um sistema 

úde estão organizados tendo como principal estratégia para o 

alcance das metas pactuadas, desenvolvendo todos os programas de atenção 

O serviço de patologia clinica e investigação de doenças de notificação 

de referencia em Pedro Afonso e Palmas 

para que realize o 

de coleta dos exames laboratoriais no município e o transporte das 

so aos usuários que necessitam de 

 laboratório de 

referencia no município de Pedro Afonso e o laboratório envia os resultados dos 

xistirem cotas para realização de exames e consultas 

especializadas observamos que estes números são insuficientes especialmente 

 ortopedista , 

oscopia e otorrino. Assim 

Diante do exposto observamos a necessidade de termos o controle do serviço 

organizado no município, priorizando o acesso conforme a avaliação clinica do 

, a solução para a 

etos da Programação Pactuada Rede Física de 

Encontramos dificuldades com todas as referencias e sempre pelo mesmo 

motivo, poucos profissionais e pequenas quantidades de serviços para uma demanda 



 

 

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CENTENÁRIO 

O Plano de Saúde é definido, segundo o Sistema de Planejamento do SUS, 

como o instrumento que baseado em uma análise situacional, define intenções e 

resultados a serem buscados pelo município num período de quatro anos, expressos 

em objetivos, diretrizes e metas.

A análise situacional é o processo de identificação, formulação e priorização de 

problemas em uma determinada realidade que busca a identificação dos problemas e 

definição das prioridades. Esses problemas deverão ser baseados nos três eixos 

orientadores, que são: Condições de Saúde da População, Determinantes e 

Condicionantes de Saúde, Gestão em Saúde.

O referencial teórico adotado pelo Ministério da Saúde considera que os 

objetivos expressam o que se pretende fazer acontecer a fim de superar, reduzi

eliminar ou controlar os problemas identificados. Considera ainda que as diretrizes 

são formulações que indicam as linhas de ação a serem seguidas. São expressas de 

forma objetiva – sob a forma de uma enunciada síntese e visam delimitar a estratégia 

geral e as prioridades do Plano de Saúde. As metas são e quantificam o que, para 

quem e quando, precisam ter fórmula para cálculo de indicador definida e fonte de 

informação identificada (MS).  

As ações que será o detalhamento (com prazos, responsáveis e 

como serão atingidas as metas. Essas serão expressas na Programação Anual de 

Saúde (PAS), que será feita após a aprovação do Plano. Algumas ações que foram 

sugeridas durante o processo de elaboração do PMS já foram elencadas neste 

documento para que os propositores possam identificá

A princípio será apresentado uma série histórica dos indicadores segundo 

resultados do SISPACTO. 
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Plano de Saúde é definido, segundo o Sistema de Planejamento do SUS, 

como o instrumento que baseado em uma análise situacional, define intenções e 

resultados a serem buscados pelo município num período de quatro anos, expressos 

metas. 

A análise situacional é o processo de identificação, formulação e priorização de 

problemas em uma determinada realidade que busca a identificação dos problemas e 

definição das prioridades. Esses problemas deverão ser baseados nos três eixos 

ores, que são: Condições de Saúde da População, Determinantes e 

Condicionantes de Saúde, Gestão em Saúde. 

O referencial teórico adotado pelo Ministério da Saúde considera que os 

objetivos expressam o que se pretende fazer acontecer a fim de superar, reduzi

eliminar ou controlar os problemas identificados. Considera ainda que as diretrizes 

são formulações que indicam as linhas de ação a serem seguidas. São expressas de 

sob a forma de uma enunciada síntese e visam delimitar a estratégia 

al e as prioridades do Plano de Saúde. As metas são e quantificam o que, para 

quem e quando, precisam ter fórmula para cálculo de indicador definida e fonte de 

 

As ações que será o detalhamento (com prazos, responsáveis e 

como serão atingidas as metas. Essas serão expressas na Programação Anual de 

Saúde (PAS), que será feita após a aprovação do Plano. Algumas ações que foram 

sugeridas durante o processo de elaboração do PMS já foram elencadas neste 

ra que os propositores possam identificá-las. 

A princípio será apresentado uma série histórica dos indicadores segundo 
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Plano de Saúde é definido, segundo o Sistema de Planejamento do SUS, 

como o instrumento que baseado em uma análise situacional, define intenções e 

resultados a serem buscados pelo município num período de quatro anos, expressos 

A análise situacional é o processo de identificação, formulação e priorização de 

problemas em uma determinada realidade que busca a identificação dos problemas e 

definição das prioridades. Esses problemas deverão ser baseados nos três eixos 

ores, que são: Condições de Saúde da População, Determinantes e 

O referencial teórico adotado pelo Ministério da Saúde considera que os 

objetivos expressam o que se pretende fazer acontecer a fim de superar, reduzir, 

eliminar ou controlar os problemas identificados. Considera ainda que as diretrizes 

são formulações que indicam as linhas de ação a serem seguidas. São expressas de 

sob a forma de uma enunciada síntese e visam delimitar a estratégia 

al e as prioridades do Plano de Saúde. As metas são e quantificam o que, para 

quem e quando, precisam ter fórmula para cálculo de indicador definida e fonte de 

As ações que será o detalhamento (com prazos, responsáveis e recursos) de 

como serão atingidas as metas. Essas serão expressas na Programação Anual de 

Saúde (PAS), que será feita após a aprovação do Plano. Algumas ações que foram 

sugeridas durante o processo de elaboração do PMS já foram elencadas neste 

A princípio será apresentado uma série histórica dos indicadores segundo 
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5.1. Série Histórica dos Indicadores de Saúde 
 

PACTUAÇÃO DE DIRETRI

Região de saúde: Cerrado Tocantins Araguaia

Nº Tipo Indicador 

1 U 
Número de óbitos prematuros (de 30 a 69 anos) pelo conjunto das 4 principais dcnt 
(doenças do aparelho circulatório, câncer, diabetes e doenças respiratórias crônicas)

2 E Proporção de óbitos de mulheres em idade fértil (mif) 

3 U Proporção de registro de óbitos com causa básica definida

4 U 
Proporção de vacinas selecionadas do cnv para crianças < 2 anos 
dose), pneumocócica 10-valente (2ª), poliomielite (3ª) e tríplice viral (1ª) 
cobertura vacinal preconizada 

5 U 
Proporção de casos de doenças de notificação compulsória imediata (dnci) 
encerradas em até 60 dias após notificação

6 U 
Proporção de cura dos casos novos de hanseníase diagnosticados nos anos das 
coortes 

7 E Número de casos autóctones de malária

8 U Número de casos novos de sífilis congênita em menores de um ano de 

9 U Número de casos novos de aids em menores de 5 anos

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

11 U 
Razão de exames cito patológicos do colo do útero em mulheres de 25 a 64 anos na 
população residente de determinado local e a população da mesma faixa etária
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Indicadores de Saúde - SISPACTO 2014 - 2017 

PACTUAÇÃO DE DIRETRIZES, OBJETIVOS, METAS E INDICADORES RESULTADOS 2014 A 2017

Cerrado Tocantins Araguaia 

Relação de indicadores 

Série histórica

2014 2015 

Número de óbitos prematuros (de 30 a 69 anos) pelo conjunto das 4 principais dcnt 
(doenças do aparelho circulatório, câncer, diabetes e doenças respiratórias crônicas) 

01 0 

Proporção de óbitos de mulheres em idade fértil (mif) investigados NO NO 

Proporção de registro de óbitos com causa básica definida 86 100 

Proporção de vacinas selecionadas do cnv para crianças < 2 anos - pentavalente (3ª 
valente (2ª), poliomielite (3ª) e tríplice viral (1ª) - com 0 100 

Proporção de casos de doenças de notificação compulsória imediata (dnci) 
encerradas em até 60 dias após notificação 

NO NO 

Proporção de cura dos casos novos de hanseníase diagnosticados nos anos das 
NO 100 

Número de casos autóctones de malária 0 0 

Número de casos novos de sífilis congênita em menores de um ano de idade 0 0 

Número de casos novos de aids em menores de 5 anos 0 0 

Proporção de análises realizadas em amostras de água para consumo humano 
quanto aos parâmetros coliformes totais, cloro residual livre e turbidez 
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do colo do útero em mulheres de 25 a 64 anos na 
local e a população da mesma faixa etária 

0,26 0,89 

ZES, OBJETIVOS, METAS E INDICADORES RESULTADOS 2014 A 2017 

Série histórica 
Unidade 

2016 2017 

0 03 N.absoluto 

NO NO % 

80 90 % 

100 100 % 

NO NO % 

NO 50 % 

0 0 N.absoluto 

0 0 N.absoluto 

0 0 N.absoluto 

Na 162 % 

0,29 0,33 Razão 
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12 U 
Razão de exames de mamografia de rastreamento realizados em mulheres de 50 a 
69 anos na população residente de determinado
etária 

13 U Proporção de parto normal no sus e na saúde suplementar

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

15 U Taxa de mortalidade infantil. 

16 U Número de óbitos maternos em determinado período e local de residência

17 U Cobertura populacional estimada pelas equipes de atenção básica.

18 U 
Cobertura de acompanhamento das condicionalidades de saúde do programa bolsa 
família 

19 U Cobertura populacional estimada de saúde bucal na atenção básica

20 U 
Percentual de municípios que realizam no mínimo seis grupos de ações de vigilância 
sanitária, consideradas necessárias a todos os municípios.

21 E Ações de matriciamento realizadas por CAPS com equipes de atenção básica

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

23 U 
Proporção de preenchimento do campo "ocupação" 
relacionados ao trabalho 

 
Nota: Tipo do indicador: U= indicador universal e E = indicador específico
 NO: Não ocorreu /NP: Não Pactuado/ NA: Não avaliou
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Razão de exames de mamografia de rastreamento realizados em mulheres de 50 a 

determinado local e população da mesma faixa 0,15 0,23 

Proporção de parto normal no sus e na saúde suplementar 8,33 17,04 

Proporção de gravidez na adolescência entre as faixas etárias 10 a 19 anos 25 30,43 

1 1 

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

Cobertura populacional estimada pelas equipes de atenção básica. 100 0 

Cobertura de acompanhamento das condicionalidades de saúde do programa bolsa 
85,95 88,62 

saúde bucal na atenção básica 100 100 

Percentual de municípios que realizam no mínimo seis grupos de ações de vigilância 
sanitária, consideradas necessárias a todos os municípios. 

57,14 85,71 

realizadas por CAPS com equipes de atenção básica NP NP 

Número de ciclos que atingiram mínimo de 80% de cobertura de imóveis visitados 
8 6 

Proporção de preenchimento do campo "ocupação" nas notificações de agravos 
100 100 

U= indicador universal e E = indicador específico 
NA: Não avaliou 
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0 0 Razão 

 40,3 42,65 % 

 18,75 31,82 % 

0 0 N.absoluto 

0 0 N.absoluto 

100 100 % 

 91,09 94,07 % 

100 100 % 

 100 83,33 % 

NP NP % 

16 5 N.absoluto 

100 100 % 
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5.2. Objetivos, Diretrizes, Metas e Indicadores
 

5.2.1.  ATENÇÃO BÁSICA  

 

5.2.2. ATENÇÃO BÁSICA E ASSISTÊNCIA 

Diretriz: Ampliar e qualificar o acesso aos serviço
atenção básica, e de forma suplementar, a especializada,

Objetivo 
Ampliar e qualificar o acesso aos serviços 
de  saúde  de  qualidade, buscando reduzir 
as mortes evitáveis, por meio do 
aprimorando da política  de atenção básica, 
especializada e ambulatorial. 
 

 1. 
condicionalidades de Saúde do Programa Bolsa 
Família (PBF).

 2. C
Ate

 3. 
básicas de

4. 
sensíveis à atenção básica (ICSAB). 

5. 
supervisionada 

6. 
procedimentos.

 7. Razão de procedimentos ambulatoriais de média 
complexidade pela população residente. 

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CENTENÁRIO - TO 
CNPJ: 12.013.802/0001-15 

 

e Indicadores. 

SSISTÊNCIA FARMACÊUTICA  

os de saúde de qualidade, buscando reduzir as mortes evitáveis,
especializada, ambulatorial e hospitalar, e garantindo o acesso a medicamentos 

Indicadores Municipais Meta Municipal 2018
1. Cobertura de acompanhamento das 
condicionalidades de Saúde do Programa Bolsa 
Família (PBF). 

Ampliar para 90% a cobertura de 
acompanhamento das condicionalidades do 
Programa Bolsa Família (PBF). 

Cobertura populacional estimada pela equipe de 
enção Básica. 

Manter a cobertura
equipe de Atenção

3. Cobertura populacional estimada pela equipe 
básicas de saúde bucal. 

 Manter a cobertura
equipe básica de 

4. Proporção de internações por condições 
sensíveis à atenção básica (ICSAB).  

Reduzir o número de internações por condições 
sensíveis na atenção básica. Organizar os 
processos de trabalho na Atenção Primária, 
visando o aumento da resolubilidade das ações 
ofertadas.  

5. Média da ação coletiva de escovação dental 
supervisionada  

Aumentar o percentual de ação coletiva de 
escovação dental supervisionada. 

6. Proporção de exodontia em relação aos 
procedimentos. 

Reduzir o percentual de exodontia, anualmente. 

. Razão de procedimentos ambulatoriais de média 
complexidade pela população residente.  

Aumentar a razão de procedimentos 
ambulatoriais de média complexidade e 
população residente. 
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evitáveis, aprimorando a  política  de 
a medicamentos no âmbito do SUS. 

Meta Municipal 2018-2021 
Ampliar para 90% a cobertura de 
acompanhamento das condicionalidades do 
Programa Bolsa Família (PBF).  

ertura populacional estimada pela 
ção Básica em 100%. 

ertura populacional estimada pela 
 saúde bucal em 100%. 

Reduzir o número de internações por condições 
sensíveis na atenção básica. Organizar os 
processos de trabalho na Atenção Primária, 
visando o aumento da resolubilidade das ações 

Aumentar o percentual de ação coletiva de 
escovação dental supervisionada.  

Reduzir o percentual de exodontia, anualmente.  

Aumentar a razão de procedimentos 
ambulatoriais de média complexidade e 
população residente.  
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 8. Manutenção do NASF e ações de Matriciamento 
realizadas por NASF com e
básica. 

 

Diretriz: Ampliar e qualificar o acesso aos serviç
atenção básica, e de forma suplementar, a especializada,

Objetivo 

Ampliar e qualificar o acesso aos serviços  
de  saúde  de  qualidade, buscando reduzir 
as mortes evitáveis, por meio do 
aprimorando da política  de atenção básica, 
ambulatorial e especializada. 
 

 9. 
obras concluídas, reformadas e ampliadas. 

10. Percentual de equipamentos adquiridos para a 
unidade de saúde. 

11. Percentual de veículos adquiridos para atenção 
básica e urgência e emergência’. 

12. Índice de cobertura assistencial no município e 
região de saúde.

13. Percentual de acolhimento com classificação de 
risco implantado na unidade básica de saúde. 

14.
médico no município. 

15.
elaborados baseados nos protocolos do ministério 
da saúde para utilização da equipe de atenção 
básic
16. Percentual de material permanente e de 
consumo para a unidade da rede de saúde 
municipal.
17. Percentual de unidades de saúde com o 
prontuário único e eletrônico implantados 

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CENTENÁRIO - TO 
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Manutenção do NASF e ações de Matriciamento 

realizadas por NASF com equipe de atenção 
básica.  

Garantir NASF com Matriciamento para 100% da 
equipe de atenção básica. 
 

Ampliar e qualificar o acesso aos serviços de saúde de qualidade, buscando reduzir as mortes evitáveis,
especializada, ambulatorial e hospitalar, e garantindo o acesso a medicamentos 

Indicadores Municipais Meta Municipal 2018

9. Percentual de unidades de saúde implantadas; 
obras concluídas, reformadas e ampliadas.  

Implantar/Manter o número de UBS e a 

para o atendimento do usuário.

. Percentual de equipamentos adquiridos para a 
unidade de saúde.  

Equipar a Unidade Básica de Saúde. 
 

. Percentual de veículos adquiridos para atenção 
básica e urgência e emergência’.  

Aumentar a frota de veículos da Secretaria de 
saúde.  

. Índice de cobertura assistencial no município e 
região de saúde. 

Organizar os serviços do SUS por meio de Rede 
de Atenção à Saúde de forma regulada, 
controlada e avaliada com a implantação de 
consórcio intermunicipal e interestadual.

. Percentual de acolhimento com classificação de 
risco implantado na unidade básica de saúde.  

Garantir a implementação 
classificação de risco em 100% da unidade 
básica de saúde. 

14. Percentual de equipe com o programa mais 
médico no município.  

Aderir ao programa mais médico no município.

15. Percentual de protocolos de atendimentos 
elaborados baseados nos protocolos do ministério 
da saúde para utilização da equipe de atenção 
básica.  

Implantar 100%, na rede municipal de saúde, 
protocolos de atendimentos para a equipe saúde, 
baseados nos protocolos do ministério da saúde. 

. Percentual de material permanente e de 
consumo para a unidade da rede de saúde 
municipal. 

Garantir 100% de material permanente e de 
consumo para  a unidade básica.

. Percentual de unidades de saúde com o 
prontuário único e eletrônico implantados  

Garantir o funcionamento do prontuário único e 
eletrônico, com internet, facilitando assim, para a 
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Garantir NASF com Matriciamento para 100% da 
equipe de atenção básica.  

evitáveis, aprimorando a política de 
a medicamentos no âmbito do SUS. 
Meta Municipal 2018-2021 

Implantar/Manter o número de UBS e a ambiência 

para o atendimento do usuário.  

Equipar a Unidade Básica de Saúde.  

Aumentar a frota de veículos da Secretaria de 

Organizar os serviços do SUS por meio de Rede 
de Atenção à Saúde de forma regulada, 
controlada e avaliada com a implantação de 

órcio intermunicipal e interestadual. 
Garantir a implementação  do acolhimento com 
classificação de risco em 100% da unidade 
básica de saúde.  

programa mais médico no município. 

Implantar 100%, na rede municipal de saúde, 
protocolos de atendimentos para a equipe saúde, 
baseados nos protocolos do ministério da saúde.  

de material permanente e de 
consumo para  a unidade básica. 

Garantir o funcionamento do prontuário único e 
eletrônico, com internet, facilitando assim, para a 
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equipe multiprofissional avaliar os agravos de 
saúde do usuário. 
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ltiprofissional avaliar os agravos de 
saúde do usuário.  
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Diretriz: Ampliar e qualificar o acesso aos serviç
atenção básica, e de forma suplementar, a especializada,

Objetivo 

Promover o acesso da população a 
medicamentos seguros, eficazes e de 
qualidade, garantindo sua adequada 
dispensação.  
 

1. 

2. 
adequada aos 

3. 

4. 
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Ampliar e qualificar o acesso aos serviços de saúde de qualidade, buscando reduzir as mortes evitáveis,
especializada, ambulatorial e hospitalar, e garantindo o acesso a medicamentos 

Indicadores Municipais Meta Municipal 2018

 Percentual de usuários atendidos na rede 
municipal de Farmácia Básica.  

Fornecer anualmente 85% dos medicamentos do 

componente básico da assistência farmacêutica para 

usuários do SUS no município. 

medicamentos de uso nas emergências e urgências 

na UBS. 

 
 

 Infraestrutura da Farmácia Básica 
adequada aos padrões da VISA. 

Manter a Farmácia Básica adequada aos 
padrões da VISA.

 Práticas Alternativas implantadas. Implantar o Programa Municipal Farmácia Viva 
(produção e fornecimento de produtos 
fitoterápicos). 

 Sistema HORUS implantado.  Aprimorar 100% funcionamento do programa 
HÓRUS, e ampliar ações do QUALIFAR
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evitáveis, aprimorando a política de 
a medicamentos no âmbito do SUS. 

Meta Municipal 2018-2021 

Fornecer anualmente 85% dos medicamentos do 

componente básico da assistência farmacêutica para 

usuários do SUS no município. E ainda garantir os 

medicamentos de uso nas emergências e urgências 

Farmácia Básica adequada aos 
. 

Implantar o Programa Municipal Farmácia Viva 
(produção e fornecimento de produtos 

Aprimorar 100% funcionamento do programa 
HÓRUS, e ampliar ações do QUALIFAR-SUS.  



 

 

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CENTENÁRIO 

Diretriz: Aprimorar as redes de atenção e promover o cuidado integral às pessoas nos vários ciclos de vida (criança, adolescente, jovem
adultos e idosos), considerando as questões de gênero e das populações em situação de vulnerabilidade social, na atenção básica, nas redes 
temáticas e nas redes de atenção nas regiões de saúde. 
 

Objetivo 

Aprimorar e implantar as Redes de Atenção 
à Saúde nas regiões de saúde, com ênfase 
na articulação da Rede de Urgência e 
Emergência, Rede Cegonha, Rede de 
Atenção Psicossocial, Rede de Cuidados à 
Pessoa com Deficiência, e da Rede de 
Atenção à Saúde das Pessoas com 
Doenças Crônicas.  
 

1. 
do útero em mulheres de 25 a 64 anos e a 
população da mesma faixa etária. 
 
2. 
rastreamento realizados em mulheres de 50 a 69 
anos e população da mesma faixa etária. 
 
3. 
saúde suplementar.
 
4. 
10 a 19 anos. 
 

  

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CENTENÁRIO - TO 
CNPJ: 12.013.802/0001-15 

 
Aprimorar as redes de atenção e promover o cuidado integral às pessoas nos vários ciclos de vida (criança, adolescente, jovem

questões de gênero e das populações em situação de vulnerabilidade social, na atenção básica, nas redes 
temáticas e nas redes de atenção nas regiões de saúde.  

Indicadores Municipais Meta Municipal 2018

 Razão de exames cita patológicos do colo 
do útero em mulheres de 25 a 64 anos e a 
população da mesma faixa etária.  

Ampliar a razão de exames cito patológicos para 
0,50.  
 

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

Ampliar a razão de exames mamografia de 0,02 
em 2017 para 0,10 até 2020. 
 

 Proporção de parto normal no sus e na 
saúde suplementar. 

Aumentar o percentual de partos normais em 
65% com ações de promoção e prevenção no 
pré-natal na atenção básica. 

 Proporção de gravidez na adolescência de 
10 a 19 anos.  

Reduzir o percentual de gravidez na 
adolescência para 25%. 
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Aprimorar as redes de atenção e promover o cuidado integral às pessoas nos vários ciclos de vida (criança, adolescente, jovem, 
questões de gênero e das populações em situação de vulnerabilidade social, na atenção básica, nas redes 

Meta Municipal 2018-2021 

Ampliar a razão de exames cito patológicos para 

Ampliar a razão de exames mamografia de 0,02 
em 2017 para 0,10 até 2020.  

Aumentar o percentual de partos normais em 
65% com ações de promoção e prevenção no 

natal na atenção básica.  
Reduzir o percentual de gravidez na 
adolescência para 25%.  



 

 

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CENTENÁRIO 

 

5.2.3.  VIGILÂNCIA EM SAÚDE 

 

 

Diretriz: Aprimorar as redes de atenção e promover o cuidado integral às pessoas nos vários ciclos de vida (criança, adolescente, jovem
adultos e idosos), considerando as questões de gênero e das populações em situação de vulnerabilidade social, na atenção bási
temáticas e nas redes de atenção nas regiões de saúde. 
 

Objetivo 

Promover o cuidado integral às pessoas 
nos ciclos de vida (criança, adolescente, 
jovem, adultos e idosos), considerando as 
questões de gênero, orientação sexual, 
raça/etnia, situações de vulnerabilidade, as 
especificidades e a diversidade na atenção 
básica, nas redes temáticas e nas redes de 
atenção à saúde.  
 

1. 

2. 
determinado período e local de residência. 

3. 
fértil 

4. 
notificação continua da violência doméstica sexual 
e outras violências. 
5. 
referência, em todos os níveis de atenção à saúde 
no município, proporcionando troca de informações 
eficientes. 
6. 
e mulheres valorizando a saúde do trabalhador. 
 

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CENTENÁRIO - TO 
CNPJ: 12.013.802/0001-15 

 

Aprimorar as redes de atenção e promover o cuidado integral às pessoas nos vários ciclos de vida (criança, adolescente, jovem
adultos e idosos), considerando as questões de gênero e das populações em situação de vulnerabilidade social, na atenção bási
temáticas e nas redes de atenção nas regiões de saúde.  

Indicadores Municipais Meta Municipal 2018

 Taxa de mortalidade infantil.  Reduzir a taxa de Mortalidade Infantil para zero. 

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

Manter zerado o número de óbitos maternos. 
 

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

Manter em 100 % a investigação dos óbitos de 
mulheres em idade fértil. 

 Ampliar a unidade de saúde com serviço de 
notificação continua da violência doméstica sexual 
e outras violências.  

Alcançar 100% de unidade 
serviço com notificação contínua da violência 
doméstica, sexual e outras violências. 

 Estabelecer o fluxo de referência e contra 
referência, em todos os níveis de atenção à saúde 
no município, proporcionando troca de informações 
eficientes.  

Criar fluxogramas de atendimento para todos os 
pontos da rede e implantar o acolhimento com 
classificação de risco 
 

 Garantir atendimento noturno para homens 
e mulheres valorizando a saúde do trabalhador.  

Garantir atendimento noturno na UBS urbanas, 
uma vez por semana, para homens e mulheres 
valorizando a saúde do trabalhador. 
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Meta Municipal 2018-2021 

Reduzir a taxa de Mortalidade Infantil para zero.  

Manter zerado o número de óbitos maternos.  

Manter em 100 % a investigação dos óbitos de 
mulheres em idade fértil.  

Alcançar 100% de unidade  de saúde com 
serviço com notificação contínua da violência 
doméstica, sexual e outras violências.  
Criar fluxogramas de atendimento para todos os 
pontos da rede e implantar o acolhimento com 

cação de risco  

Garantir atendimento noturno na UBS urbanas, 
uma vez por semana, para homens e mulheres 
valorizando a saúde do trabalhador.  



 

 

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CENTENÁRIO 

Diretriz: Reduzir e prevenir riscos e agravos à saúde da população por meio das ações de vigilância, promoção e proteção, com foco na 
prevenção de doenças crônicas não transmissíveis, acidentes e violências, no controle das doenças transmissíveis e na promoçã
envelhecimento saudável.  
 

Objetivo 

Reduzir e prevenir riscos e agravos à saúde 
da população, considerando os 
determinantes sociais, por meio das ações 
de vigilância, promoção e proteção, com 
foco na prevenção de doenças crônicas não 
transmissíveis, acidentes e violências, no 
controle das doenças transmissíveis e na 
promoção do envelhecimento saudável.  
 

1. 
em menores de um ano de idade.

2. 
anos) pelo conjunto das 4 principais DCNT 
(doenças do aparelho circulatório, câncer, diabetes 
e doenças respiratórias crônicas) 
 
3. 
calendário nacional de vacinação para crianças 
menores de dois anos de idade 
dose), pneumocócica 10 valente (2° dose), 
poliomielite (3º dose), tríplice viral (1º dose) com 
cobertura vacinal preconiza
4. 
notificação compulsória imediata (DNCI) encerrada 
em até 60 dias após notificação. 
5. 
hanseníase diagnosticados nos anos das coortes 

6. 

 

  

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CENTENÁRIO - TO 
CNPJ: 12.013.802/0001-15 

 
Reduzir e prevenir riscos e agravos à saúde da população por meio das ações de vigilância, promoção e proteção, com foco na 

prevenção de doenças crônicas não transmissíveis, acidentes e violências, no controle das doenças transmissíveis e na promoçã

Indicadores Municipais Meta Municipal 2018

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

Manter em 0 casos novos de sífilis congênita em 
menores de 1 ano de idade. 

 Numero de óbitos prematuros (de 30 a 69 
anos) pelo conjunto das 4 principais DCNT 
(doenças do aparelho circulatório, câncer, diabetes 
e doenças respiratórias crônicas)  

Reduzir o número de óbitos prematuros (de 30 a 
69 anos) por DCNT (doenças do aparelho 
circulatório, câncer, diabetes e doenças 
respiratórias crônicas) por 100.000 hab. Para 4 
até 2021.  

 Proporção de vacinas selecionadas do 
calendário nacional de vacinação para crianças 
menores de dois anos de idade – penta valente (3º 
dose), pneumocócica 10 valente (2° dose), 
poliomielite (3º dose), tríplice viral (1º dose) com 
cobertura vacinal preconizada.  

Alcançar 75% de cobertura vacinal (CV) 
adequada do Calendário Básico de Vacinação da 
Criança anualmente.

 Proporção de casos de doenças de 
notificação compulsória imediata (DNCI) encerrada 
em até 60 dias após notificação.  

Alcançar 85% de Notificações com 
Encerramento Oportuno da Investigação. 

 Proporção de cura dos casos novos de 
hanseníase diagnosticados nos anos das coortes  

Alcançar 95% de cura nas coortes dos casos 
novos de hanseníase 

 Número de casos autóctones de malária.  Manter em 0 o número de casos autócnes de 
malária.  
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Meta Municipal 2018-2021 

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

Reduzir o número de óbitos prematuros (de 30 a 
69 anos) por DCNT (doenças do aparelho 
circulatório, câncer, diabetes e doenças 
respiratórias crônicas) por 100.000 hab. Para 4 

Alcançar 75% de cobertura vacinal (CV) 
adequada do Calendário Básico de Vacinação da 
Criança anualmente. 

Alcançar 85% de Notificações com 
Encerramento Oportuno da Investigação.  

Alcançar 95% de cura nas coortes dos casos 
novos de hanseníase  

Manter em 0 o número de casos autócnes de 



 

 

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CENTENÁRIO 

Diretriz: Reduzir e prevenir riscos e agravos à saúde da população por meio das ações de vigilância, promoção e proteção, com foco na 
prevenção de doenças crônicas não transmissíveis, acidentes e violências, no controle das doenças transmissíveis e na promoção do 
envelhecimento saudável.  
 

Objetivo 

Reduzir e prevenir riscos e agravos à saúde 
da população, considerando os 
determinantes sociais, por meio das ações 
de vigilância, promoção e proteção, com 
foco na prevenção de doenças crônicas não 
transmissíveis, acidentes e violências, no 
controle das doenças transmissíveis e na 
promoção do envelhecimento saudável.  
 

1. 
anos. 
 
2. 
amostras de água para consumo humano quanto 
aos parâmetros coliformes totais, cloro residual 
livre e turbidez. 
 
3. 
80% de cobertura de imóveis visitados para 
controle vetori
 
4. 
“ocupação” nas notificações de agravos 
relacionados ao trabalho. 
 

 

  

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CENTENÁRIO - TO 
CNPJ: 12.013.802/0001-15 

 
Reduzir e prevenir riscos e agravos à saúde da população por meio das ações de vigilância, promoção e proteção, com foco na 

cas não transmissíveis, acidentes e violências, no controle das doenças transmissíveis e na promoção do 

Indicadores Municipais Meta Municipal 2018

 Número de casos novos de aids em < de 5 
anos.  

Manter a incidência de AIDS em menores de 5 
anos em zero casos anualmente. 
 

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

Alcançar 100% das análises realizadas em 
amostras de água para consumo humano, 
quanto aos parâmetros coliformes totais, cloro 
residual livre e turbidez. 
 

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

Executar no mínimo 8 ciclos de visitas 
domiciliares em imóveis para controle da dengue 
no município.  
 

 Proporção de preenchimento do campo de 
“ocupação” nas notificações de agravos 
relacionados ao trabalho.  

Alcançar 100% de notificações com o campo de 
ocupação preenchido. 
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Meta Municipal 2018-2021 

Manter a incidência de AIDS em menores de 5 
anos em zero casos anualmente.  

Alcançar 100% das análises realizadas em 
amostras de água para consumo humano, 
quanto aos parâmetros coliformes totais, cloro 
residual livre e turbidez.  

Executar no mínimo 8 ciclos de visitas 
domiciliares em imóveis para controle da dengue 

Alcançar 100% de notificações com o campo de 
ocupação preenchido.  



 

 

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CENTENÁRIO 

 
Diretriz: Reduzir e prevenir riscos e agravos à saúde da população por meio das ações de vigilância, promoção e proteção, com foco na 
prevenção de doenças crônicas não transmissíveis, acidentes e violências, no controle das doenças transmissíveis e na promoçã
envelhecimento saudável.  
 

Objetivo 

Reduzir e prevenir riscos e agravos à saúde 
da população, considerando os 
determinantes sociais, por meio das ações 
de vigilância, promoção e proteção, com 
foco na prevenção de doenças crônicas não 
transmissíveis, acidentes e violências, no 
controle das doenças transmissíveis e na 
promoção do envelhecimento saudável.  
 

1. 
cedida pelo estado e vacinar o público alvo. 

2. 
básica definida e número de registros de óbitos 
alimentados no sim até 60 dias do final do mês de 
ocorrência. 
3. 
SINASC até 60 dias do final do mês de ocorrência. 

4. 
com API
mensalmente. 
 
5. 
vacinas do calendário básico de vacinação dos 
adultos. 
 
6. 
do sistema de informação de agravos de 
notificação (SIN
 
7. 

gestante. 

 

  

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CENTENÁRIO - TO 
CNPJ: 12.013.802/0001-15 

 

Reduzir e prevenir riscos e agravos à saúde da população por meio das ações de vigilância, promoção e proteção, com foco na 
prevenção de doenças crônicas não transmissíveis, acidentes e violências, no controle das doenças transmissíveis e na promoçã

Indicadores Municipais Meta Municipal 2018

 Disponibilizar vacina contra HPV pelo SUS 
cedida pelo estado e vacinar o público alvo.  

Alcançar 75% de cobertura vacinal do HPV. 
  

 Proporção de registro de óbitos com causa 
básica definida e número de registros de óbitos 
alimentados no sim até 60 dias do final do mês de 
ocorrência.  

Alcançar 100% de registros de óbitos 
alimentados no SIM em até 60 dias da 
ocorrência.  

 Alimentar registros de nascidos vivos no 
SINASC até 60 dias do final do mês de ocorrência.  

Alcançar 100% de registros de nascidos vivos no 
SINASC em até 60 dias do na

 Número de salas de vacina do município 
com API-WEB implantado alimentando 
mensalmente.  

Manter e aprimorar as salas de vacina 
implantadas com o API
diariamente.  

 Alcançar cobertura vacinal preconizada das 
vacinas do calendário básico de vacinação dos 
adultos.  

Alcançar 85% de cobertura vacinal do adulto no 
município.  
 

 Número de envio pelo menos 1 (um) lote 
do sistema de informação de agravos de 
notificação (SINAN), semanalmente.  

Enviar 1 lote do SINAN semanalmente sendo 52 
lotes enviados ao ano. 
 

 Realizar pelo menos 2 testes de sífilis por 
gestante.  

Realizar pelo menos 2 testes de sífilis por 
gestante . 
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Alcançar 75% de cobertura vacinal do HPV.  

Alcançar 100% de registros de óbitos 
alimentados no SIM em até 60 dias da 

Alcançar 100% de registros de nascidos vivos no 
SINASC em até 60 dias do nascimento.  

Manter e aprimorar as salas de vacina 
implantadas com o API-WEB alimentado 

Alcançar 85% de cobertura vacinal do adulto no 

Enviar 1 lote do SINAN semanalmente sendo 52 
lotes enviados ao ano.  

Realizar pelo menos 2 testes de sífilis por 



 

 

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CENTENÁRIO 

 
Diretriz: Reduzir e prevenir riscos e agravos à saúde da população por meio das ações de vigilância, promoção e proteção, com foco na 
prevenção de doenças crônicas não transmissíveis, acidentes e violências, no controle das doenças transmissíveis e na promoçã
envelhecimento saudável.  
 

Objetivo 

Reduzir e prevenir riscos e agravos à saúde 
da população, considerando os 
determinantes sociais, por meio das ações 
de vigilância, promoção e proteção, com 
foco na prevenção de doenças crônicas não 
transmissíveis, acidentes e violências, no 
controle das doenças transmissíveis e na 
promoção do envelhecimento saudável.  
 

8. 
 

9. 
casos novos de tuberculose. Realizados. 

10.
casos novos de hanseníase examinados; 

11.
tuberculose pulmonar com confirmação laboratorial. 

12.
leishmaniose visceral. 

13.
campanha de vacinação antirrábica canina. 

14.
trabalhador (endemias), após esgotada a 
pactuação (PPI), custeados. 

 
15.

desenvolvimento de açõ
trabalhador realizadas em parceria com o CEREST 
estadual. 

 

  

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CENTENÁRIO - TO 
CNPJ: 12.013.802/0001-15 

 

Reduzir e prevenir riscos e agravos à saúde da população por meio das ações de vigilância, promoção e proteção, com foco na 
prevenção de doenças crônicas não transmissíveis, acidentes e violências, no controle das doenças transmissíveis e na promoçã

Indicadores Municipais Meta Municipal 2018

 Número de testes de HIV realizados.  Aumentar o número de testes de HIV realizados. 

 Proporção de exame ANTI-HIV entre os 
casos novos de tuberculose. Realizados.  

Realizar 100% de exame 
novos de tuberculose. 

10. Proporção de contatos intradomiciliares dos 
casos novos de hanseníase examinados;  

Realizar exames de 100% dos contatos 
intradomiciliares dos casos novos de 
hanseníase.  

11. Proporção de cura de casos novos de 
tuberculose pulmonar com confirmação laboratorial.  

Alcançar 100% de cura de casos novos de 
tuberculose pulmonar com confirmação 
laboratorial.  

12. Número absoluto de óbitos por 
leishmaniose visceral.  

Manter em zero o número absoluto de óbitos por 
leishmaniose visceral. 

13. Proporção de cães e gatos vacinados na 
campanha de vacinação antirrábica canina.  

Vacinar 100% dos cães e gatos na campanha de 
vacinação antirrábica canina. 

14. Número de exames referentes a saúde do 
trabalhador (endemias), após esgotada a 
pactuação (PPI), custeados.  

Custear exames referentes à saúde do 
trabalhador (endemias), após esgotada a 
pactuação (PPI). 
 

15. Número de estratégias para 
desenvolvimento de ações em saúde do 
trabalhador realizadas em parceria com o CEREST 
estadual.  

Buscar a realização encontros com o CEREST 
estadual para definir estratégias para 
desenvolvimento de ações em saúde do 
trabalhador.  
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Meta Municipal 2018-2021 

Aumentar o número de testes de HIV realizados.  

Realizar 100% de exame anti-HIV entre os casos 
novos de tuberculose.  

Realizar exames de 100% dos contatos 
intradomiciliares dos casos novos de 

Alcançar 100% de cura de casos novos de 
tuberculose pulmonar com confirmação 

Manter em zero o número absoluto de óbitos por 
leishmaniose visceral.  

Vacinar 100% dos cães e gatos na campanha de 
vacinação antirrábica canina.  

Custear exames referentes à saúde do 
trabalhador (endemias), após esgotada a 
pactuação (PPI).  

Buscar a realização encontros com o CEREST 
estadual para definir estratégias para 
desenvolvimento de ações em saúde do 



 

 

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CENTENÁRIO 

 
Diretriz: Reduzir e prevenir riscos e agravos à saúde da população por meio das ações de vigilância, promoção e proteção, com foco na 
prevenção de doenças crônicas não transmissíveis, acidentes e violências, no controle das doenças transmissíveis e na promoçã
envelhecimento saudável.  
 

Objetivo 

Reduzir e prevenir riscos e agravos à saúde 
da população, considerando os 
determinantes sociais, por meio das ações 
de vigilância, promoção e proteção, com 
foco na prevenção de doenças crônicas não 
transmissíveis, acidentes e violências, no 
controle das doenças transmissíveis e na 
promoção do envelhecimento saudável.  
 

16.
planos de ações, realizadas pela equipe de 
vigilância no município. 
17.
visceral canina. 

18.
cães com suspeita de doença neurológica para 
diagnóstico laboratorial. 
19.
vigilância em saúde alimentados mensalmente. 

 

  

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CENTENÁRIO - TO 
CNPJ: 12.013.802/0001-15 

 

Reduzir e prevenir riscos e agravos à saúde da população por meio das ações de vigilância, promoção e proteção, com foco na 
prevenção de doenças crônicas não transmissíveis, acidentes e violências, no controle das doenças transmissíveis e na promoçã

Indicadores Municipais Meta Municipal 2018

16. Número de ações educativas previstas nos 
planos de ações, realizadas pela equipe de 
vigilância no município.  

Realizar 100% das ações educativas previstas 
nos planos de ações da vigilância em saúde. 
 

17. Numero de testes rápidos de leishmaniose 
visceral canina.  

Realizar os de testes rápidos de leishmaniose 
visceral canina pactuado ao ano. 

18. Numero de envio de amostra (cérebro) de 
cães com suspeita de doença neurológica para 
diagnóstico laboratorial.  

Enviar 12 amostras de cérebro de cães com 
suspeita de doença neurológica para diagnóstico 
laboratorial ao ano ( 1 por mês). 

19. Numero de sistemas de informação da 
vigilância em saúde alimentados mensalmente.  

Alcançar 100% de sistemas da vigilância em 
saúde alimentados e enviados mensalmente. 
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Reduzir e prevenir riscos e agravos à saúde da população por meio das ações de vigilância, promoção e proteção, com foco na 
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Meta Municipal 2018-2021 

Realizar 100% das ações educativas previstas 
nos planos de ações da vigilância em saúde.  

Realizar os de testes rápidos de leishmaniose 
visceral canina pactuado ao ano.  

Enviar 12 amostras de cérebro de cães com 
suspeita de doença neurológica para diagnóstico 
laboratorial ao ano ( 1 por mês).  
Alcançar 100% de sistemas da vigilância em 
saúde alimentados e enviados mensalmente.  



 

 

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CENTENÁRIO 

 
Diretriz: Reduzir e prevenir riscos e agravos à saúde da população por meio das ações de vigilância, promoção e proteção, com foco na 
prevenção de doenças crônicas não transmissíveis, acidentes e violências, no controle das doenças transmissíveis e na promoçã
envelhecimento saudável.  
 

Objetivo 

Aprimorar o marco regulatório e as ações 
de vigilância sanitária, para assegurar a 
proteção à saúde e o desenvolvimento 
sustentável do setor.  
 
 
 
 
 
 

20.
mínimo seis grupos de ações de vigilância 
sanitária, consideradas necessárias a todos os 
municípios no ano. 
21.
Vigilância Sanitária de competência municipal 
(Acordo de Competências).

22.
relacionadas à Vigilância Sanitária.

 

23.
relacionadas à Vigilância Sanitária.

24.
Administrativos de Vigilância Sanitária.

25.
a Vigilância Sanitária para a população;

26.
estabelecimentos sujeitos a Vigilância Sanitária de 
competência municipal (Acordo de Competências);

 

  

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CENTENÁRIO - TO 
CNPJ: 12.013.802/0001-15 

 

Reduzir e prevenir riscos e agravos à saúde da população por meio das ações de vigilância, promoção e proteção, com foco na 
prevenção de doenças crônicas não transmissíveis, acidentes e violências, no controle das doenças transmissíveis e na promoçã

Indicadores Municipais Meta Municipal 2018

20. Percentual de municípios que realizam no 
mínimo seis grupos de ações de vigilância 
sanitária, consideradas necessárias a todos os 
municípios no ano.  

Alcançar 100% de execução das ações da 
programação anual de vigilância sanitária. 
  

21. Percentual de estabelecimentos sujeitos a 
Vigilância Sanitária de competência municipal 
(Acordo de Competências). 

Inspeção de 100% estabelecimentos sujeitos a 
Vigilância Sanitária de competência municipal 
(Acordo de Competências).

22. Quantidade de Recebimento de denúncias 
relacionadas à Vigilância Sanitária. 

Receber todas as denúncias relacionadas à 
Vigilância Sanitária.

23. Percentual de Atendimentos de denúncias 
relacionadas à Vigilância Sanitária. 

Atender 100% das denúncias relacionadas a 
Vigilância Sanitária.

24. Quantidade de Instauração de Processos 
Administrativos de Vigilância Sanitária. 

Instauração de Processos Administrativos de 
Vigilância Sanitária.

25. Quantidade de atividades educativas sobre 
a Vigilância Sanitária para a população; 

Realizar atividades 
Sanitária para a população.

26. Percentual de Inspeção em 
estabelecimentos sujeitos a Vigilância Sanitária de 
competência municipal (Acordo de Competências); 

Inspeção de 100% dos estabelecimentos sujeitos 
a Vigilância Sanitária 
(Acordo de Competências).
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Meta Municipal 2018-2021 

Alcançar 100% de execução das ações da 
programação anual de vigilância sanitária.  

Inspeção de 100% estabelecimentos sujeitos a 
Vigilância Sanitária de competência municipal 
(Acordo de Competências). 
Receber todas as denúncias relacionadas à 
Vigilância Sanitária. 

Atender 100% das denúncias relacionadas a 
Vigilância Sanitária. 

Instauração de Processos Administrativos de 
Vigilância Sanitária. 

Realizar atividades educativas sobre a Vigilância 
Sanitária para a população. 

Inspeção de 100% dos estabelecimentos sujeitos 
a Vigilância Sanitária de competência municipal 
(Acordo de Competências). 



 

 

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CENTENÁRIO 

 
5.2.4. GESTÃO E EDUCAÇÃO PERMANENTE

Diretriz: Fortalecer o papel do Estado na regulação do trabalho em saúde e ordenar, para as necessidades do SUS, a formação, a educação
permanente, a qualificação, a valorização dos trabalhadores e trabalhadoras, combatendo a precarização e favorecendo a democratização das 
relações de trabalho. Tudo isso considerando as metas de superação das demandas do mundo do trabalho na área da saúde estabel
Década de Gestão do Trabalho e Educação em Saúde, iniciada em 2013.
 

Objetivo 

Promover, para as necessidades do SUS, a 
formação, a educação permanente, a 
qualificação, a valorização dos 
trabalhadores, a desprecarização e a 
democratização das relações de trabalho. 
 
 
 
 

1. 
permanente implementadas e/ou realizadas.

2. 
redes implantados.

3. 
ao SUS, na esfera pública, com vínculos 
protegidos.

Aprimorar a relação Inter federativa e a 
atuação do Ministério da Saúde como 
gestor federal do SUS. 
 

4. 
saúde.

5. 
relatório anual de 
saúde.

6. 
sistema de acompanhamento dos conselhos de 
saúde 

 

  

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CENTENÁRIO - TO 
CNPJ: 12.013.802/0001-15 

 

GESTÃO E EDUCAÇÃO PERMANENTE 

Fortalecer o papel do Estado na regulação do trabalho em saúde e ordenar, para as necessidades do SUS, a formação, a educação
valorização dos trabalhadores e trabalhadoras, combatendo a precarização e favorecendo a democratização das 

relações de trabalho. Tudo isso considerando as metas de superação das demandas do mundo do trabalho na área da saúde estabel
stão do Trabalho e Educação em Saúde, iniciada em 2013. 

Indicadores Municipais Meta Municipal 2018

 Proporção de ações de educação 
permanente implementadas e/ou realizadas. 

Manter/Implementar o Núcleo de Educação 
Permanente – NEP no município.

 Número de pontos do tele saúde Brasil 
redes implantados. 

Implantar 1 (um) ponto de
BRASIL REDES.

 Proporção de trabalhadores que atendem 
ao SUS, na esfera pública, com vínculos 
protegidos. 

Manter 100% de trabalhadores que atendem ao 
SUS, na esfera pública, com vínculos protegidos.

 Planos de saúde enviados ao conselho de 
saúde. 

Elaborar 1 (um) Plano Municipal de Saúde a 
cada quatro anos.

 Número de programação anual de saúde, 
relatório anual de gestão enviado ao conselho de 
saúde. 

Elaborar 1 (uma) 
e 1 (um) Relatório Anual de Gestão enviado ao 
Conselho de Saúde.

 Proporção de conselhos cadastrados no 
sistema de acompanhamento dos conselhos de 
saúde – SIACS. 

Manter o conselho de saúde cadastrado no 
sistema de acompanhamento dos conselhos de 
saúde – SIACS 
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Meta Municipal 2018-2021 

Manter/Implementar o Núcleo de Educação 
NEP no município. 

Implantar 1 (um) ponto de TELESSAÚDE 
BRASIL REDES. 

de trabalhadores que atendem ao 
SUS, na esfera pública, com vínculos protegidos. 

Elaborar 1 (um) Plano Municipal de Saúde a 
cada quatro anos. 

Elaborar 1 (uma) Programação Anual de Saúde, 
e 1 (um) Relatório Anual de Gestão enviado ao 
Conselho de Saúde. 

conselho de saúde cadastrado no 
sistema de acompanhamento dos conselhos de 



 

 

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CENTENÁRIO 

Diretriz: Garantir o financiamento estável e sustentável para o SUS, melhorando o padrão do gasto e qualificando o financiamento tripar
os processos de transferência de recursos. 
 

Objetivo 

Melhorar o padrão de gasto, qualificar o 
financiamento tripartite e os processos de 
transferência de recursos, na perspectiva 
do financiamento estável e sustentável do 
SUS. 
 
 
 
 

7. 
alimentação por ano no banco de preço em saúde

Promover o acesso da população aos 
serviços de Atenção Básica com qualidade 
e resolutividade, contribuindo no processo 
de organização das Redes de Atenção a 
Saúde, por meio das áreas estratégicas e 
ciclos de vida fortalecendo a política. 
 

8. 
desenvolvimento das ações e serviços de saúde 
na atenção básica no município.

 

  

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CENTENÁRIO - TO 
CNPJ: 12.013.802/0001-15 

 
Garantir o financiamento estável e sustentável para o SUS, melhorando o padrão do gasto e qualificando o financiamento tripar

Indicadores Municipais Meta Municipal 2018

 Proporção de entes com pelo menos uma 
alimentação por ano no banco de preço em saúde 

Garantir, conforme a lei 141 e decreto 7.508, ao 
gestor da saúde o controle da execução 
administrativa/gerencial e financeira das ações e 
serviços de saúde.

 Recursos humanos para o 
desenvolvimento das ações e serviços de saúde 
na atenção básica no município. 

Dotar a Unidade de Saúde do município (UBS) e 
Secretaria de Saúde 
atender as demandas dos usuários (manter a 
folha de pagamento dos profissionais 
em dia). 
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Meta Municipal 2018-2021 

Garantir, conforme a lei 141 e decreto 7.508, ao 
gestor da saúde o controle da execução 
administrativa/gerencial e financeira das ações e 
serviços de saúde. 

Dotar a Unidade de Saúde do município (UBS) e 
Secretaria de Saúde de recursos humanos para 
atender as demandas dos usuários (manter a 
folha de pagamento dos profissionais da saúde 



 

 

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CENTENÁRIO 

5.2.5. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE 

Diretriz: Garantia do acesso da população a serviços de qualidade, com equidade e em tempo adequado ao atendimento das necessidades de 
saúde, mediante aprimoramento da política de atenção especializada.
 

Objetivo 

Garantir aceso da população a serviços de 
qualidade, com equidade e em tempo 
adequado ao atendimento das 
necessidades de saúde, mediante 
aprimoramento a política da atenção 
especializada. 

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CENTENÁRIO - TO 
CNPJ: 12.013.802/0001-15 

 

Garantia do acesso da população a serviços de qualidade, com equidade e em tempo adequado ao atendimento das necessidades de 
saúde, mediante aprimoramento da política de atenção especializada. 

Indicadores Municipais Meta Municipal 2018

1. Proporção de serviços ambulatoriais com 
contrato de metas firmado. 

Ampliar os serviços ambulatoriais com contrato 
de metas firmado.
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Meta Municipal 2018-2021 

Ampliar os serviços ambulatoriais com contrato 
de metas firmado. 
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7 . MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO 

 

O monitoramento e avaliação das ações do Plano Municipal de Saúde serão 

realizados principalmente pelo Relatório Anual de Gestão e de acordo com o Plano 

Operativo descrito em cada ação serão realizadas avaliações através do 

acompanhamento dos sistemas de saúde na rede nacional de informação o. 

Lembramos que os indicadores de cada ação estão pontuados na Programação 

Anual de Saúde 2018 onde serão considerados seus resultados para avaliação e 

monitoramento. 

Segundo o modelo de avaliação sugerido pela instancia estadual iremos 

descrever a metodologia utilizada explicitando sobre a periodicidade a ser realizado o 

monitoramento das atividades previstas dentro do plano, os instrumentos a serem 

utilizados, indicadores a serem avaliados, estratégias para compartilhamento da 

avaliação com áreas envolvidas e parâmetros utilizados para sinalizar o desempenho 

do mesmo. 

Além de envolver estes aspectos, deverá envolver uma análise do processo 

geral de desenvolvimento do Plano, assinalando os avanços obtidos, os obstáculos 

que dificultaram o trabalho, bem como as iniciativas ou medidas que devem ser 

desencadeadas. 

Também utilizaremos o modelo de Avaliação do PMAQ /AMAQ e SISPACTO. 
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8 .  CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A Secretaria Municipal de Saúde juntamente com a prefeitura Municipal, vem 

desenvolvendo atividades de promoção da saúde em sua gestão da Atenção Básica, 

tais como melhoria da Atenção Básica, recursos humanos capacitados e qualificados, 

recursos materiais e adesão a novos programas de saúde, para assim podermos dar 

continuidade a um espaço de qualidade que atenda aos princípios do SUS. 

Para o quadriênio 2018/2021, de acordo com as metas propostas neste 

documento daremos continuidade às aquisições de melhorias constantes no sentido 

de cada vez aperfeiçoar a saúde em nosso município contribuindo assim para a 

saúde geral da população e continuar com os avanços já conquistados. 

Com o presente documento a Secretaria Municipal de Saúde de Centenário dá 

continuidade a um processo de aperfeiçoamento da gestão de saúde pública de 

nosso município, garantindo sempre a melhoria continua do processo e resultados 

críticos contribuindo na qualidade de vida para todos os cidadãos. 

O presente Plano foi lido e aprovado pelo Conselho Municipal de Saúde, 

conforme ata e resolução em anexo. 

 

 

Kelma de Souza França 
Secretaria Municipal de Saúde 

 

 

 

 

Wesley da Silva Lima 
Prefeito Municipal 
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Anexos 
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Anexo 1:  

Segmento de Representação do Conselho Municipal de Saúde 
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Anexo 2:  

Série Histórica de Indicadores de Pactuação Municipal –  DIRETRIZES 
NACIONAIS.  
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Anexo 3:  

Planilha de Pactuação Municipal de Metas para 2018 – PACTO PELA SAÚDE 
(SISPACTO).  



99 

 

 



100 

 

Anexo 6:  

PPA 2018 - 2021 
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