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PCD – Pessoa com deficiência 
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1. INTRODUÇÃO 
 

O processo de planejamento no Sistema Único de Saúde (SUS) atende a uma obrigação 

legal e visa assegurar a unicidade e princípios constitucionais do SUS (universalidade, integralidade, 

equidade e a participação popular), devendo compatibilizar a percepção de governo com as 

necessidades e os interesses da sociedade.  

O Plano de Saúde (PS), Programação Anual de Saúde (PAS) e Relatório Anual de Gestão 

(RAG), são instrumentos  do SUS e deverão ser compatíveis com os respectivos instrumentos de Gestão - 

Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), Plano Plurianual (PPA) e Lei Orçamentária Anual (LOA) - 

elaborados dentro dos prazos estabelecidos, bem como monitorados e avaliados continuadamente. 

O Plano Municipal Saúde (PMS) 2022 - 2025, que  tem por objetivo expressar as 

responsabilidades, compromissos e prioridades da gestão municipal de Centenário/TO em relação 

à saúde da população para o período de 2022 a 2025, ressaltando que a gestão do SUS é tripartite, 

existindo o compartilhamento das responsabilidades entre União, Estado e Município. Assim como a 

forma de custeio das ações        e serviços de saúde. 

A elaboração do PMS cumpre a legislação, a qual define o PS como o instrumento que 

apresenta as intenções e os resultados a serem buscados no período de quatro anos, os quais são 

expressos em objetivos, diretrizes e metas. Define as políticas de saúde numa determinada esfera 

de gestão. É a base para a execução, o acompanhamento, a avaliação e  a gestão do sistema de 

saúde. Ele norteia a elaboração do planejamento e orçamento do governo no tocante a saúde, o 

qual deverá ser encaminhado e aprovado pelo Conselho de Saúde. 

Assim como o PPA,  a elaboração do PMS foi realizada de forma participativa, levando em 

consideração dentre outros,        os resultados da Conferências de Saúde, o Plano de Governo, 

audiência pública para que a população pudesse apresentar as prioridades a serem incluídas no 

PPA,  disponibilização no site da prefeitura de um link para construção do PPA,  possibilitando a 

inclusão de propostas pela população,  entre outros. Se deu com base em análise situacional, perfil 

sociodemográfico, epidemiológico e sanitário, do acesso e ações de serviços, das receitas e 

despesas e representa a síntese de diversas discussões e decisões sobre o que fazer para 

enfrentar os desafios da saúde pública e, para tanto, reúne diretrizes, objetivos, metas e 

indicadores, de  modo a permitir a revisões permanentes, que seja pela superação de problemas, 

ou seja pelas mudanças de cenários - epidemiológicos e políticos do municipio de Centenário. 

Desta forma, apresentamos o Plano Municipal de Saúde, considerando  as premissas que 
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norteiam a gestão pública,  com o compromisso de que a gestão não medirá esforço para o alcance 

dos resultados, para garantir o fortalecimento do SUS por meio de uma rede de saúde integrada, 

resolutiva e humanizada, tendo a Atenção Primária como ordenadora do cuidado, qualificação, 

ampliação da atenção especializada e das urgências, do fortalecimento da educação permanente, 

com a participação social, de modo que o usuário do SUS seja o maior beneficiado. 
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2. IDENTIFICAÇÃO 
 

  

MUNICÍPIO : Centenário 

UF: Tocantins 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

 

Razão Social da Secretaria: 

 

Secretaria Municipal de Saúde 

CNPJ da Prefeitura 
37.423.068/0001-93 

Endereço 
Rua Ferreira Araújo. 

CEP: 
 77.723.000 

Telefone: 
63 3420 1145 

E-mail: 
 centenario@saude.to.gov.br  

Gestor Jânio Soares Martins 

Cargo do Gestor  Secretário Municipal de Saúde 

Data da Posse: 04/01/2021 

Período da gestão:  2021 - 2024 

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 

Instrumento Legal de Criação do Fundo Municipal de 

Saúde (Lei): 

08/1993 

CNPJ: 12.013.802/0001-15 

Gestor: Jânio Soares Martins 

Cargo do Gestor: Secretário Municipal de Saúde 

CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE 

Presidente: Mateus Beserra de Sousa 

Gestão: 

Data da ultima eleição (gestão 2021 a 2023) 

  2021 a 2023 

02/03/2021 

Telefone: (64) 3420 - 1145 

E-mail: cmscentenariotocantins@gmail.com 

Data da ultima conferência da Saúde: 22 de fevereiro de 2019 

PLANO MUNICIPAL DE SAÚDE  2022 – 2025 

PLANO DE CARREIRA, CARGOS E SALÁRIOS – PCCS 

mailto:centenario@saude.to.gov.br
mailto:cmscentenariotocantins@gmail.com
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O município possui o PCCS: Não 

O município possui Comissão de elaboração do      PCCS: Não 

INFORMAÇÕES SOBRE A REGIONALIZAÇÃO 

O município pertence a alguma Comissão Intergestora 

Regional – CIR: 

Sim 

Nome da CIR Cerrado Tocantins Araguaia 

O município participa de algum consórcio: Não 

O município esta organizado em regiões intramunicipal: Não 
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3. ESTRUTURAÇÃO DO PLANO 
 

3.1. Base Legal 
 

O art. 165 da Constituição Federal  expressa as Leis de iniciativa do Poder Executivo, dentre 

os quais o Plano Plurianual (PPA) e de forma genérica no §4º - “Os planos e programas nacionais, 

regionais e setoriais previstos nesta Constituição serão elaborados em consonância com o plano 

plurianual “. 

A Lei nº 8.080/90, prêve no art. 15, inciso VIII a elaboração e atualização periódica do Plano 

de Saúde, e no seu art. 36, § 1, assim determina: “Os planos de saúde serão à base das atividades 

e programações de cada nível de direção do Sistema Único de Saúde (SUS), e seu financiamento 

será previsto na respectiva  proposta orçamentária”. Ela estabelece ainda, como atribuição comum 

à união, estados e municípios , que a proposta orçamentária da saúde deve ser feita em 

conformidade com o Plano.  

A Lei Complementar (LC) 141/2012 preceitua dentre outros, que a transparência e a 

visibilidade serão asseguradas mediante incentivo à participação popular e realização de 

audiências públicas, durante o processo de elaboração e discussão do plano de saúde. 

A construção do Plano Muncipal de Saúde  2022 – 2025 do município de Centenário, 

iniciou-se ainda no ano de 2021 quando em fases internas se iniciaram as discussões das 

estratégias que seriam traçadas para o ano de 2021, ano de elaboração, sob a coordenação da 

Secretaria  Municipal de Saúde. Foram          considerados eixos temáticos/diretrizes do Conselho 

Nacional de Saúde, Plano Nacional de Saúde, da Conferência Municipal de Saúde,  do Plano de 

Governo Municipal, das Audiências Públicas, das reuniões do Conselho Municipal de Saúde, das 

consultas públicas, por meio da participação social, das reuniões setoriais dentre outros que 

conjuntamente com  outros elementos, serviram de subsidios na definição de Objetivos, Metas e 

Indicadores. 

O período pandêmico para o enfrentamento da COVID 19, trouxe alguns desafios na 

elaboração do  PMS e PPA 2022/2025 para o próximo quadriênio,  no tocante a participação 

popular, por meio  do Conselho Municipal de Saúde (CMS), dos servidores, de outros Órgãos , da 

população em geral em formato digital e consulta pública.  Mesmo considerando o ritmo controlado 

da pandemia, o modelo anterior onde era feito convite à comunidade para se reunir e discutir as 

prioridades para atender as necessidades  da população, mostrou ser um desafio diante da 

necessidade de controle, quantidade e fluxo de pessoas, bem como os protocolos de segurança 

sanitária. 
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Diante da situação desafidora, é que se buscou uma forma que possibilitasse que a 

comunidade em geral pudesse participar e colaborar na elaboração do PPA, através de 

questionário disponibilizado por meio de link no site eletrônico da Prefeitura de Centenário 

https://www.centenario.to.gov.br/  , uma importante ferramenta de relacionamento entre a Prefeitura 

e o cidadão, e que permitiu a participação cidadã.  

Foram realizadas   reuniões e oficinas com os técnicos da Secretaria Municipal de Saúde, 

para levantar os problemas, causas, consequências a serem enfrentados, a partir desse 

levantamento, das ações apresentadas pela sociedade, foram esboçados os objetivos finalísticos 

que compõem o PPA e que fazem parte deste PMS. 

A análise situacional baseou-se no recorte dos últimos anos, sendo considerados séries 

históricas, situação de saúde da população, dados da gestão, das receitas e despesas enfim de 

modo a identificar os avanços alcançados, bem como os desafios/problemas que ainda existem,  

pelas questões suscitadas pela comunidade foram definidos objetivos, metas, indicadores e 

estratégias que promovam alteração e melhoria na condição de saúde da população. Levou-se 

também em consideração, outros elementos, com destaques para as demandas definidas como 

prioridades na IVª Conferência Municipal de Saúde. 

Considerado como instrumento de gestão orientador do processo de planejamento do SUS 

na esfera municipal, o PMS 2022-2025, ele explicita os compromissos do governo para o setor           

saúde e reflete, a partir da análise situacional, as necessidades de saúde da população, 

configurando – se como base para a execução, o acompanhamento e a avaliação da gestão do 

sistema de saúde. 

Segundo a  Portaria de Consolidação do Ministério da Saúde nº 1/2017, em seu artigo 96, 

ficam etabelecidas as  diretrizes para o processo de planejamento no âmbito do SUS, conforme a 

seguir: 

I) Análise situacional de saúde; 

II) Definição das diretrizes, objetivos, metas e indicadores; 

III) O processo de monitoramento e avaliação. 

 

3.1.1. Compatibilização do PMS 2022-2025 com o PPA 2022-2025 

 

Conforme determina a Constituição Federal no art.  165 §4º PMS 2022-2025 o Plano de 

Saúde foi elaborado de forma compativel com o PPA quanto a vigência e objetivos, e tem sua estrutura 

https://www.centenario.to.gov.br/
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atendendo ao requerido pela legislação, conforme figura abaixo: 

 

 

Figura 1 - Relação PPA e PMS (2022 – 2025) 

 

Fonte: Secretaria Municipal de Saúde  

 

Foram estabelecidos os mesmos objetivos e metas para o PMS e o PPA buscando uma 

convergência entre os instrumentos de planejamento de modo a fortalecer o monitoramento e 

avaliação da atuação do município de Centenário/TO acerca da saúde pública de sua 

responsabilidade. 

 

3.1.2. Dos Instrumentos de Planejamento da Saúde 

 

O Ministério da Saúde através da Portaria de Consolidação nº 01/2017, no artigo 94, inciso 

V,    determina: “compatibilização entre os instrumentos de planejamento da saúde (Plano de Saúde 

e respectivas Programações Anuais, Relatório de Gestão) e os instrumentos de planejamento e 

orçamento de governo, quais sejam o Plano Plurianual (PPA), a Lei de Diretrizes Orçamentárias 

(LDO) e a Lei Orçamentária Anual (LOA), em cada esfera de gestão; (Origem: PRT MS/GM 

2135/2013, Art. 1º, Parágrafo Único, V)”, para uma melhor compreensão apresentamos esta 

compatibilidade também por meio das figuras abaixo: 

 

Figura 2 - Dos Instrumentos de Planejamento da Saúde 
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Fonte: Secretaria Municipal de Saúde 

 

Figura 3 - Dos instrumentos de Planejamento e Orçamento de Governo  

Fonte: Secretaria Municipal de Saúde 

 

3.1.3. Da  IV Conferência Municipal de Saúde 

O Conselho de Saúde e a Conferência de Saúde deve deliberar sobre as diretrizes para o 

estabelecimento de prioridades a serem observadas na elaboração dos planos de saúde, em  função 
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das características epidemiológicas e da organização dos serviços, conforme preconizado na Lei nº 

8.142/90 e na Lei Complementar nº 141/12. 

A Secretaria Municipal de Saúde de Centenário realizou a  IV Conferência Municipal de Saúde , aos   

vinte e dois dias do mês de Fevereiro do ano de dois mil e dezenove, na escola municipal Gustavo 

Costa, situada a Rua São Paulo s/n centro Centenário Tocantins, com o   tema Democracia e 

Saúde com três eixos definidos, sendo eles: Saúde como Direito, Consolidação do SUS e 

Financiamento do SUS. 

Propostas da IV Conferência Municipal de Saúde: 

➢Investir em prevenção, melhorar a acessibilidade para a populaçõ da zona rural, 

contratação de profissional médico para atendimento de urgência e emergência; 

➢Aquisição e manutenção de equipamentos de informatica para manutenção do PEC; 

➢Aumento dos recursos financeiros de 15% para 21%;  

➢Maior fiscalização das verbas destinadas à saúde; 

➢Estabilidade profissional; 

➢Punição dos responsáveis que não executam suas funções corretamente. 

Propostas direcionadas a Saúde no Plano de Governo 2021 – 2024 

➢ Organização da atenção primária, por meio da articulação do PROGRAMA DE SAÚDE 

DA FAMÍLIA e SAÚDE BUCAL; ➢ Aquisição de van ou microonibus, com a finalidade de 

ampliação do atendimento em consultas especializadas, exames, tratamentos e 

procedimentos eletivos nos pólos de saúde.  

➢ Aquisição de AMBULÂNCIA COM UTI MÓVEL;  

➢ Ampliação do acesso da população aos exames de diagnósticos por imagem; 

 ➢ Reestruturação das áreas estratégicas de atenção primária: Saúde da Criança, Saúde da 

Mulher, Saúde do Homem, Saúde do Idoso, Controle da Tuberculose, Combate a 

Hanseníase, Controle do Diabetes e da Hipertensão;  

➢ Reestruturação da Vigilância Sanitária Municipal, para a prevenção de epidemias e 

doenças tropicais;  

➢ Captação de recursos para melhoria da infraestrutura de saúde; 
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➢ Ampliação de convênios com hotéis, nos polos de referência em saúde, para a recepção 

de pacientes e acompanhantes, em situação e vulnerabilidade. 

Fonte: Plano de Governo 2021-2024 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CENTENÁRIO - TO 

             

19 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

ANÁLISE SITUACIONAL 

 

 
 

 

 

 

 

 



 
 
 

 
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CENTENÁRIO - TO 

             

20 
 

 

4. ANÁLISE SITUACIONAL 
 

4.1.Estrutura do Sistema de Saúde 

 
A Constituição Federal de 1988,   em seu artigo 196 institui o Sistema Único de Saúde (SUS) e 

considera: “Saúde como Direito de todos e Dever do Estado”. Garantindo a  todos sem discriminação 

às ações de saúde em todos os níveis pelo poder público. 

As ações e serviços de saúde são definidas pelo artigo 197  – “são de relevância pública as 

ações e serviços de saúde, cabendo ao Poder Público dispor, nos termos da lei, sobre sua 

regulamentação, fiscalização e controle, devendo sua execução ser feita diretamente ou através de 

terceiros e, também, por pessoa física ou jurídica de direito privado”. 

O art. 198 constituiu o Sistema Único de Saúde – SUS: 

I - descentralização, com direção única em cada esfera de governo; 

II - atendimento integral, com prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízos dos 

serviços assistenciais; 

III - participação da comunidade. 

 

A Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, que dispõe sobre as condições para a 

promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços 

correspondentes. 

A Lei nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990, que dispõe sobre a participação da comunidade 

na gestão do Sistema Único de Saúde (SUS) e sobre as transferências intergovernamentais de 

recursos financeiros na área da saúde. 

A Lei Complementar nº 141, de 13 de janeiro de 2012, regulamenta o § 3o do art. 198  da 

Constituição Federal. 

A prática da governança do SUS é compartilhada e  precisa ser fotalecida, nessa lógica de 

inclusão de todos os atores que estão atuando nas regiões de saúde, território que é referência 

para a organização das ações e serviços de saúde e para as transferências de recursos entre os 

entes federativos, como decorrência das normas dos SUS. Ela acontece por meio da gestão 

compartilha, conforme quadro abaixo: 

Quadro 1- Governança do SUS 

Entes Pactuação Representação Controle Social 
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Federal 
CIT - Comissão 

Intergestores 
Tripartite 

CONASS - Conselho 
Nacional 

de Secretários de 
Saúde 

CNS – Conselho 
Nacional 

de      Saúde 

 
Estadual 

CIB - Comissão 

Intergestores 

Bipartite 

CONASEMS - 
Conselho Nacional de 

Secretarias 
Municipais de Saúde 

 

CES – Conselho 
Estadual de  

Saúde 

 

Municipa
l 

CIR - Comissão 
Intergestores 

Regional 

COSEMS - Conselho 
de Secretarias 

Municipais de Saúde 

CMS – Conselho 
Municipal de   

Saúde 
           Fonte: Decreto nº 7.508 de 28 de Junho de  2011. 

 

O município de Centenário/TO faz parte da Região de Saúde  Cerrado Tocantins Araguaia , 

e é reponsavel pela gestão    de ações e serviços públicos situados em seu terrritório na Atenção 

Primária, enquanto o Estado é responsável pela gestão e oferta dos procedimentos de Média   e Alta 

Complexidade realizados na rede hospitalar própria, conveniada e/ou contratada,  bem      como, em 

ambulatórios mantidos nas unidades hospitalares e unidades de apoio. Suas unidades são o 

Hospital Geral de Palmas – Dr. Francisco Aires, Hospital e Maternidade Dona Regina Siqueira 

Campos, Hospital Infantil – Dr. Hugo Rocha, LACEN, Hemorrede, Pró-Rim, TFD Estadual e CER – 

Centro Estadual de Reabilitação, conforme Anexo III da Resolução – CIB/TO nº 008/2016. 

As regiões de saúde tem a finalidade de integrar a organização e a execução de ações e 

serviços de saúde, nos termos o Decreto nº 7.508/11. A partir deste  preceito, foram estabelecidos 

vários estudos nas reuniões da Câmara Técnica de Gestão  da CIB, em articulação com gestores 

municipais e técnicos do estado, que compuseram o 3º redesenho de Regionalização definindo as 

novas regiões de saúde passando de 15 para 8, aprovadas consoante a Resolução CIB- TO nº 

161/2012, de 29 de agosto de 2012.  

Em conformidade  com esta resolução, foram definidos os critérios de recorte regional, além 

das ações e serviços de saúde mínimos para composição da Região em 05 eixos: 

 I. Atenção primária - 80% de cobertura ESF e suficiência da AB na região;  

II. Urgência e emergência - 1 Pronto Socorro funcionando 24 h todos os dias da semana 

com cirurgião geral e atendimento obstétrico de risco habitual (cesárea) na região;  

III. Atenção psicossocial - pelo menos 01 CAPS I na região;  

IV. Atenção ambulatorial especializada e hospitalar - atendimento ambulatorial em clínica 

médica e cirurgia geral e hospitalar nas clínicas médicas, cirúrgicas e obstétricas;  

V. Vigilância em saúde - equipe de vigilância constituída legalmente no município. 

Ainda em conformidade com a pactuação na CIB de 29 de agosto de 2012, respeitando os 
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critérios adotados pelo decreto 7.508/2011 e Resolução Tripartite 004/2012, as oito Regiões de 

Saúde do Estado do Tocantins são: 

 

Quadro 2 - Regiões do Estado do Tocantins – TO 

 

Região de Saúde 

 

Área (km2) 
 

Quant. de 
Município 

População 
(IBGE 

Estimativa 

2018) 

Distância em KM da Referência 
Regional 

Menor Maior Média 

Capim Dourado 29.569,88 14 367.642 55 335,9 144,26 

Sudeste 36.418,80 15 98.129 29,8 213 111,45 

Ilha do Bananal 53.785,26 18 183.258 21,3 268 110,11 

Cerrado do 

Tocantins Araguaia 
32.872,01 23 160.425 50,6 210 108,2 

Médio Norte Araguaia 32.255,06 17 298.152 35,7 297 97,98 

Amor Perfeito 36.770,94 13 110.751 41 180 90,31 

Cantão 41.638,07 15 128.688 23 248 87,13 

Bico do Papagaio 14.128,75 24 208.184 15,9 158 79,13 

Total 277.438,76 139 1.555.229 - - - 

        *Estimativa 2018. 
          Fonte: IBGE  – Estimativa de população   
 

 

Figura 4 - Mapa da Região de Saúde Cerrado Tocantins Araguaia 

 
Fonte: PES/ 2020-2023/ Superintendência de Planejamento do Estado do Tocantins 

 

Tabela 1 - Municípios da Região do  Cerrado Tocantins Araguaia 
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Município Área (km²) 

2020 

 
População Estimada 

2021 
Arapoema 1.558.138 6.590 

Bandeirantes do Tocantins 1.540.541 3.631 

Bernardo Sayão 924.045 4.439 

Bom Jesus do Tocantins 1.326.947 5.120 

Brasilândia do Tocantins 645.908 2.221 

Centenário 1.953.134 2.966 

Colinas do Tocantins 842.488 36.271 

Colméia 992.220 8.078 

Couto Magalhães 1.584.196 5.690 

Goianorte 1.797.229 5.136 

Guaraí 2.275.562 26.403 

Itacajá 3.047.204 7.471 

Itapiratins 1.246.349 3.814 

Itaporã do Tocantins 969.794 2.142 

Juarina 483.452 2.174 

Palmeirante 2.638.465 6.234 

Pedro Afonso 2.019.556 13.964 

Pequizeiro 1.206.118 5.546 

Presidente Kennedy 771.716 3.668 

Recursolândia 2.215.669 4.389 

Santa Maria do Tocantins 1.412.318 3.537 

Tupirama 706.883 1.952 

Tupiratins 889.126 2.785 

           Fonte: IBGE Cidades, acesso 06/12/2021. 

 
Quadro 3 - Equipamentos públicos da Secretaria Municipal de  Saúde 

Quantidade Unidades/Equipamentos Públicos 

1 Secretaria Municipal de Saúde  

1 Unidade de Saúde da Família 

2 TOTAL 
          Fonte: Secretaria Municipal de Saúde 17/12/2021 

O município apresenta uma Unidade de Saúde da Família com Saúde Bucal sendo que a 

USF possui consultório de Saúde Bucal, com estrutura adequada e bem assistida de equipamentos 

e recursos materiais para os trabalhos da equipe. 

Acrecentamos  ainda que a rede pública tem também a participação de contratação de 

empresas e/ou profissionais prestadores de serviços de saúde para a realização de consultas, 

exames e procedimentos de média compexidade de forma a complementar os serviços ofertados 

pela gestão municipal do SUS a população própria nos termos da Portaria Ministerial nº 1.606 de 11 

de setembro de 2001. 

O município de Centenário conta ainda, com um aparelho de ultrassonografia adquirido 

através de doação feita pela Secretaria Estadua de Saúde em 22 de novembro de 2021, que 
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viabilizará o acesso da população a  exames por imagem. 

Ressaltamos que os atendimentos de urgências e emergências e atendimento de 

especialidades  são encaminhados  para o  município de Referência Pedro Afonso.  

 

4.2 Dados Demográficos do Município de  Centenário/TO 

 

A história da cidade é marcada a partir dos anos 60, quando Centenário 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 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 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-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 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 atual do 

município; Aldenor Pereira, na região desde 1959, mudando-se para o povoado em 1985, também 

em função do Colégio, sendo professor e também responsável pela escola, no ano de 1989. O 

professor tornase vereador de Itacajá, sendo representante municipal do povoado; Sebastiana 
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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 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.  

 

Quadro 4 - Informações Territoriais do Município 

 
 

       
         Limites Intermunicipais 

Norte: Itacajá e Recursolândia 

Sul: Rio Sono e Lizarda 

Leste: Lizarda e Recursolândia 

Oeste: Bom Jesus do Tocantins, Santa Maria 

e Pedro Afonso. 

Área Territorial do Município em Km² (2020)  *1.953.13  

Fundação do Município:  05 de Novembro de 1989 

Instalaçãodo Município: 01 de Janeiro de 1993 

Distância Rodoviária da Capital 320 km 

Bioma Cerrado 

Fonte: Perfil Socioeconômico dos Municípios ( file:///C:/Users/User/Desktop/centenariopdf.pdf)  – edição 2017 acesso em 
03/12/2021 e * IBGE/cidades acesso 06/12/2021 

 
Gráfico 1 - IDHM Índice de Desenvolvimento Humano Municipal 

 
Fonte: IBGE, acesso 03/12/2021 

file:///C:/Users/User/Desktop/centenariopdf.pdf
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Segundo dados da Fonte: Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil 2013 (com dados 

dos censos de 1991, 2000 e 2010.), Centenário ocupa a 4.869ª posição, com IDH-M de 0,569, 

IDH Longevidade 0,700, IDH Educação 0,461 e IDH Renda de 0,571, 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%) municípios estão em 

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

Estrutura da Distribuição Etária 

De acordo com dados do último censo populacional de 2010, a população era de 2566, 

considerando os dados da população de 2.966 estimada pelo IBGE em 2021 existe a previsão de 

um crescimento de aproximadamente 15,59% (400). Trata-se de um município pequeno com uma 

densidade demográfica baixa e a urbanização alta sendo a população urbana maior que a 

população rural. 

Pode-se considerar que  município de Centenário - TO tem uma estrutura etária considerada 

como jovem se comparada com o padrão médio brasileiro. Observa -se que  no último Censo, a 

predominância é de população jovem, em relação a população idosa que aparece em menor 

número. 

 

Figura 5 - Pirâmide Etária do Município de Centenário 2010 

 
Fonte:IBGE–acesso em 03/12/2021 

 
 
 

http://www.atlasbrasil.org.br/
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Figura 6 - Distribuição da população estimada por sexo e faixa etária 

 
 

A figura  acima apresenta a população conforme dados do IBGE, o município apresenta 

2.936 habitantes confirmando a expectativa de crescimento da população, segundo o o censo IBGE 

feito em 2010.  Conforme verificamos no município têm a predominância do sexo masculino na 

maioria das faixas etárias, demonstrando a necessidade de realizarmos ações de saúde voltadas a 

esta população que por vários fatores só buscam a a unidade de saúde ao apresentar uma 

patologia que ocasione desconforto. A gestão tem implantada no município a Política de Saúde do 

Homem com o objetivo de atrair a atenção da população masculina, priorizando e reorganizando os 

serviços de saúde assim  como capacitando a equipe para o acolhimento deste usuário que 

necessita de um acolhimento e atendimento com características especificas, destacando a 

prevenção de doenças como  o câncer de próstata e imunização. Os demais grupos da população já 

estão contemplados nas prioridades de Atenção Básica no atendimento e possuem como rotina a 
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busca dos serviços de assistência à saúde e prevenção de doenças. 

 
Longevidade, Mortalidade e Fecundidade 

A taxa de fecundidade é uma estimativa do número de filhos que uma mulher tem ao longo 

da vida. Seguindo uma tendência mundial, sobretudo dos países urbanizados, a taxa de 

fecundidade no Brasil está em constante declínio. O país já registrou uma das mais elevadas 

médias mundiais de filhos por mulher, porém esse feito foi revertido com o passar dos anos. 

De acordo com dados divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), 

o país registra uma média de 1,94 filho por mulher, estando abaixo da taxa de reposição 

populacional, que é de 2,1 filhos por mulher – duas crianças substituem os pais e a fração 0,1 é 

necessária para compensar os indivíduos que morrem antes de atingir a idade reprodutiva. 

Em 1960, a taxa de fecundidade no Brasil foi de 6,3 filhos por mulher. Desde então, a 

redução ocorreu de forma gradativa: 1970 (5,8), 1980 (4,4), 1991 (2,9), 2000 (2,3) e, em 2006, com 

2 filhos por mulher, registrou média abaixo da necessária para a reposição populacional. 

Vários fatores contribuem para a queda da fecundidade, principalmente a expansão da 

urbanização, pois no meio rural as famílias tinham a ideia de que era necessário ter muitos filhos 

para ajudar nos trabalhos do campo. Os avanços da medicina e a utilização de métodos 

contraceptivos (preservativos, diafragma, pílula anticoncepcional, etc.) também influenciam na 

redução do número médio de filhos. 

A educação sexual, o planejamento familiar e a grande participação da mulher no mercado 

de trabalho são outros aspectos que acarretaram redução da taxa de fecundidade no Brasil. Os 

gastos com a criação dos filhos estão cada vez mais elevados, especialmente com escolas, 

creches, os hospitais e transporte. 

Atualmente, a Região brasileira que detém a maior taxa de fecundidade é a Norte, com 2,51 

filhos por mulher. Já a Região Sudeste, com 1,75, possui a menor média nacional. As Regiões 

Nordeste, Centro-Oeste e Sul, apresentam taxa de fecundidade de 2,04, 1,93 e 1,92, 

respectivamente. 

As mulheres das classes média e alta, sobretudo aquelas que residem em centros urbanos, 

são as que possuem a menor quantidade de filhos. No entanto, essa característica está se 

expandindo para as demais classes sociais. 

O município de Centenário tem alta taxa de fecundidade, conforme dados do IBGE. Dentre 

https://mundoeducacao.uol.com.br/geografia/taxa-fecundidade.htm
https://mundoeducacao.uol.com.br/biologia/curiosidades-sobre-os-metodos-contraceptivos.htm
https://mundoeducacao.uol.com.br/biologia/curiosidades-sobre-os-metodos-contraceptivos.htm
https://mundoeducacao.uol.com.br/sexualidade/educacao-sexual.htm
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os dados analisados, no ano de 2015 houveram 32 mulheres em acompanhamento pela equipe de 

saúde local, no ano de 2016 houve 29 mulheres que fecundaram, no ano de 2017 foram de 34 

mulheres, no ano de 2018 foram 25 mulheres, em 2019 31 mulheres e no ano de 2020 este índice 

foi de 23 mulheres. Conforme estudos do IBGE relatam, nas camadas de baixa instrução e baixa 

renda as taxas de fecundidade são maiores devidos questões socioeconômicas; levando em 

consideração que  quanto maior o grau de instrução, menores são as taxas de fecundidade.  

 

Figura 7- Número de nascidos vivos por residência da mãe 

 

Expectativa de Vida  

No Brasil, a esperança de vida ao nascer é de 73,9 anos, em 2010, de 68,6 anos, em 2000, 

e de 64,7 anos em 1991. Enquanto que, no ano de 2018 houve um aumento de três meses e 4 dias 

em relação ao ano anterior, com média de 76,30 anos. Sendo que,entre os homens subiu 

de72,5,anos em 2017 para 72,8 anos em 2018 e entre as mulheres subiu de 79,6 para 79,9 anos, 

conforme IBGE dados da tabela completa de mortalidade para Brasil – 2018. 

É importante ressaltar que em relação somenteas Unidades da Federação da Região Norte, 

o Tocantins registrou a segunda maior expectativa devida da população feminina (77,5 anos). 

Determinantes e Condicionantes de Saúde 

O governo federal utiliza os dados do Cadastro Único para conceder benefícios e serviços 

de programas sociais, como: Tarifa Social de Energia Elétrica, Benefício de Prestação Continuada 

(BPC), Programa Bolsa Família, entre outros. Os dados do Cadastro Único também podem ser 

utilizados para o mapeamento das vulnerabilidades locais, o planejamento das ações e a seleção 

de beneficiários dos programas sociais geridos pelo município. 

 

Tabela 2 - Gestão do Cadastro Único do Município de Centenário 

 

  



 
 
 

 
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CENTENÁRIO - TO 

             

30 
 

População (CENSO 2010) 2.566 habitantes 

 

Porte do município Pequeno Porte I 

Famílias inseridas no Cadastro Único 636 famílias 

Famílias beneficiárias do PBF no mês de outubro de 2021 284 famílias 

% da população beneficiada pelo PBF 25,80% aproximadamente 

Valor transferido no mês de outubro de 2021 aos beneficiários R$ 48.875,00 

 

Valor médio do beneficio R$ 172,10 por família 

Famílias com renda até ½ salário mínimo 455 

Famílias com renda até ½ salário mínimo com o cadastro 

atualizado 

360 

Taxa de Atualização Cadastral (TAC)  79,12% 

Taxa de Atualização Nacional (TAC) 61,16% 

Fonte: E-gestor - acesso em 07/12/2021  

 

Pode- se considerar que o município possui um acompanhamento da agenda de 

saúde muito bom, acima do resultado nacional. Resultado este, da articulação do gestor municipal, 

das ações intersetoriai,  garantindo o  alcance dos bons resultados.  

As informações de acompanhamento das condicionalidades de saúde servem de base para 

a articulação intersetorial entre educação, assistência social e saúde, para que atuem de forma 

integrada na superação de eventuais vulnerabilidades enfrentadas pelas famílias e na identificação 

de demandas sociais no território. 

Tabela 3 - Rendimento Mensal Familiar 

Situação das Famílias 2010 

1/4 de salário mínimo 27 

Meio salário mínimo 69 

Um salário mínimo 256 

Dois salários mínimos 140 

Três salários mínimos 10 

Quatro salários mínimos 2 
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Acima de quatro salários mínimos 2 

Não informado 286 

Total 792 

Fonte: E-SUS- acesso em 10/12/2021 

 

Tabela 4 - 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) 

Situação das Famílias 2010 

Total de Famílias 702 

Em condição de pobreza extrema (%) 2 41,03 

Em condição de pobreza absoluta (%) 2 66,38 

Em condição de pobreza (%) 2 89,17 

        Fonte: IBGE 

Segundo o Instituto de Peesquisa Econômica (IPEA), é considerada 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.  

 

Bolsa Família 

O Programa Bolsa Família (PBF) é um programa federal de transferência direta de renda à 

famílias em situação de pobreza ou de extrema, com a finalidade de promover seu acesso aos 

direitos sociais básicos e romper com o ciclo intergeracional da pobreza. O Programa é realizado 

por meio de auxílio financeiro vinculado ao cumprimento de compromissos (condicionalidades) na 

Saúde, Educação e Assistência Social. 

O objetivo das condicionalidades do Programa é garantir a oferta das ações básicas, e 

potencializar a melhoria da qualidade de vida das famílias e contribuir para a sua inclusão social. 

A agenda de saúde do PBF no SUS compreende a oferta de serviços para a realização do 

pré-natal pelas gestantes, o acompanhamento do crescimento e desenvolvimento infantil e 

imunização das crianças. Assim, as famílias beneficiárias do PBF com mulheres com idade entre 14 

e 44 anos e crianças menores de sete anos de idade deverão ser assistidas por uma equipe de 
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saúde da família, por agentes comunitários de saúde ou por unidades básicas de saúde, que 

proverão os serviços necessários ao cumprimento das ações de responsabilidade da família. 

A Política Nacional de Atenção Básica (2017) destaca que é de responsabilidade comum a 

todos os membros das Equipes que atuam na Atenção Básica acompanhar e registrar no Sistema 

de Informação da Atenção Básica e no mapa de acompanhamento do Programa Bolsa Família 

(PBF) as condicionalidades de saúde das famílias beneficiárias. 

Conforme informações disponibilizadas no E-gestor  

https://aplicacoes.mds.gov.br/sagirmps/bolsafamilia/relatorio-completo.html (acesso 07/12/2021), no 

município de Centenário havia 284 famílias beneficiárias do Bolsa Família no mês de outubro de 

2021 sendo 938 pessoas diretamente beneficiadas pelo Programa. Dentre essas famílias, 0 % dos 

responsáveis familiares (RF) eram do sexo feminino. O Programa prevê o pagamento dos 

benefícios financeiros preferencialmente à mulher, com o objetivo de contribuir para o 

desenvolvimento da autonomia feminina tanto no espaço familiar como em suas comunidades. 

Das 284 famílias beneficiárias do PBF no município, 160 estavam com o benefício 

liberado, 0 estavam com o benefício bloqueado, e 124 estavam com o benefício suspenso. Nesse 

mesmo mês, 0 famílias tiveram o benefício cancelado. Dentre as famílias habilitadas, 0 famílias 

tiveram o benefício do PBF concedido. 

Nesse mês, o número de pessoas beneficiárias do PBF equivalia aproximadamente 

a 31% da população total do município, abrangendo 240 famílias que, sem o programa, estariam 

em condição de extrema pobreza. A cobertura do programa foi de 69 % em relação à estimativa de 

famílias pobres no município. Essa estimativa é calculada com base nos dados mais atuais do 

Censo Demográfico, realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). 

Atualmente município está abaixo da meta de atendimento do programa, em busca de 

alcançar resultados satisfatórios, a gestão municipal tem feito desdobramentos na realização de 

ações de Busca Ativa para localizar famílias que se enquadram no perfil do programa e ainda não 

foram cadastradas, e  na manutenção da atualização cadastral dos beneficiários, para evitar que as 

famílias que ainda precisam do benefício tenham o pagamento interrompido. 

Os valores e os tipos de benefícios recebidos pelas famílias variam de acordo com o perfil 

de renda, tamanho e composição familiar (se há crianças, adolescentes, gestantes ou nutrizes na 

família, por exemplo). Na tabela abaixo, constam a quantidade e os valores repassados por tipo de 

benefício no seu município, no mês de outubro de 2021. 

 

https://aplicacoes.mds.gov.br/sagirmps/bolsafamilia/relatorio-completo.html
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Quadro 5 - Quantidade e valores por tipo de benefício 

Benefício Básico Benefício 
Varíavel à 
Gestante 

(BVG) 

Benefício 
Varíavel à 

Nutriz 
(BVN) 

Benefício 
Variável 

(crianças de 0 a 
6 anos) 

Benefício 
Variável 

(crianças de 7 a 
15 anos) 

Benefício 
Variável 

Vinculado ao 
Adolescente 

(BVJ) 

Benefício para 
Superação da 

Extrema Pobreza 
(BSP) 

Quant R$  Quant R$ Quant R$ Quant R$ Quant R$ Quant R$ Quant R$ 

272 24.208,00 4 164,00 0 0,00 115 4.715,00 186 7.626,00 80 3.840,00 201 25.282,00 

Fonte: e-gestor acesso 07/12/2021 

 

Conforme estudo realizado pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA), fundação 

pública federal vinculada ao Ministério da Economia, a cada R$ 1,00 transferido às famílias do 

programa, o Produto Interno Bruto (PIB) municipal tem um acréscimo de R$ 1,78. 

 

Educação 
 

A educação é mais um dos temas investigados pela Pesquisa Nacional por Amostra de 

Domicílios - PNAD. A investigação deste tema capta anualmente um conjunto de características 

sobre a escolarização alcançada pela população e, em especial, sobre os estudantes, o que 

permite acompanhar ao longo do tempo a situação do analfabetismo e da escolarização no País, 

assim como do nível de educação da população. 

No período de 2007 a 2014 foi mantida a tendência de declínio das taxas de analfabetismo e 

de crescimento da taxa de escolarização do grupo etário de 6 a 14 anos e do nível de educação da 

população. O diferencial por sexo persistiu em favor da população feminina. 

O nível de instrução cresceu de 2007 para 2014, sendo que o grupo de pessoas com pelo 

menos 11 anos de estudo, na população de 25 anos ou mais de idade, passou de 33,6% para 

42,5%. O nível de instrução feminino manteve-se mais elevado que o masculino. Em 2014, no 

contingente de 25 anos ou mais de idade, a parcela com pelo menos 11 anos de estudo 

representava 40,3%, para os homens e 44,5%, para as mulheres. 

O Município de Centenário vem apresentando importantes resultados no alcance de 

indicadores na rede municipal de educação nos últimos anos. Houveram  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. 

Em 2019, os alunos dos anos iniciais da rede pública de Centenário   cidade tiveram nota 

média de 4.7 no IDEB (2019). Enquanto que, os alunos dos anos finais, a nota foi de 2.7 (2019).  
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Tabela 5 - Perfil da Educação 

  

Total de crianças e adolescentes com 

perfil de educação no município 

247 (quinto período - out/nov - de 

2019) 

 

Total de crianças e adolescentes 

acompanhados 

235 (quinto período - out/nov - de 

2019) 

Taxa de Acompanhamento de 

Frequência Escolar (TAFE) 

95,14% (quinto período - out/nov - 

de 2019) 

 

TAFE Nacional: 93,07% (quinto período - out/nov - 

de 2019) 

Fonte:E-gestor acesso 07/12/2021 

 

Tabela 6 - Educação 

 

 

Taxa de escolarização de 
6 a 14 anos de idade - 

2010 

IDEB – Anos 
iniciais do ensino 

fundamental - 
2019 

IDEB – Anos 
finais  do ensino 
fundamental - 

2019 

97,5% 4.7 2.7 

     Fonte: IBGE - acesso em 07/12/2021 

 

Economia 
 

A economia brasileira vem registrando recuperação significativa desde o terceiro trimestre 

do ano 2020. A piora das condições sanitárias no ano 2020, e a consequente adoção de novas 

medidas restritivas em março e abril deste ano, impactaram negativamente a atividade econômica 

em magnitude significativamente menor que se temia inicialmente. A queda na mobilidade de 

trabalhadores e consumidores foi menos intensa e persistente do que no início da pandemia, e a 

economia parece ter aprendido a produzir e vender mesmo com menor grau de mobilidade. Ainda 

assim, é certo que a pandemia continua a representar um obstáculo à retomada mais forte da 

atividade econômica. No segundo semestre deste ano, com o avanço da vacinação, diante do 

ambiente externo favorável e da redução das incertezas fiscais no curto prazo, espera-se 

crescimento mais sustentado da atividade econômica. Na média do ano, o crescimento projetado é 

de 4,8%, e para 2022, de 2,0%. 
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O município de Centenário tem o setor primário como sua principal base da economia. 

Sendo que, as atividades agrícolas são as maiores fontes de abastecimento da população, e 

baseia-se na exploração da pecuária de corte e no cultivo temporário do arroz, banana, milho, 

feijão, mandioca e como destaque a soja . Em 2018, Centenário tinha um PIB per capita de R$ 

11.9334,57.   

 

Gráfico 2 - Economia: PIB per capita 2010 -  2018 

 

 
Fonte: IBGE – acesso em 07/12/2021 

Situação Ambiental 
 

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

de pequenos cerrados.  

O  tratamento e fornecimento domiciliar de água é feito pela empresa ATS, que abastece o 

município através do manancial superficial (Rio Tocantins), em conformidade  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 realiza a controle da qualidade de água por meio do envio 

mensal ao LACEN, de 10 amostras coletadas da rede de abastecimento de  água, bem como dos 
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sistemas de abastecimento individual. 

Através da Portaria SES nº 1487/2016, o Estado do Tocantins  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. 

Este insumo é adquirido pelo Ministério da Saúde e distribuído pela Secretaria Estadual de Saúde. 

 

Figura 8 - Tipo de imóvel 

 

Fonte: Esus acesso 10/12/2021 
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Figura 9 - Condições de moradia – Tipo de domícilio 

 

Fonte: Esus acesso 10/12/2021 

 

Figura 10 - Condições de moradia – Tipo de acesso ao domicílio 

 

Fonte: Esus acesso 10/12/2021 
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Figura 11- Condições de moradia – Condição de posse e uso da terra 

 

 

Fonte: Esus acesso 10/12/2021 

 

Figura 12 - Condições de moradia – Situação de moradia/Posse da terra 
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Fonte: Esus acesso 10/12/2021 

 

Figura 13 - Condições de moradia - Localização 

 

Fonte: Esus acesso 10/12/2021 

 

Figura 14 - Condições de moradia – Material predominante na construção das paredes 
externas. 
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Fonte: Esus acesso 10/12/2021 

 

 

 

Figura 15 - Figura XX –  Condições de moradia – Disponibilidade de energia elétrica 

 

Fonte: Esus acesso 10/12/2021 

 

Figura 16 - Condições de moradia – Abastecimento de água 
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Fonte: Esus acesso 10/12/2021 

 

 

 

 

 

 

Figura 17 - Condições de moradia – Água para consumo no domicílio 
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Fonte: Esus acesso 10/12/2021 

 

Figura 18 - Condições de moradia – Forma de escoamento do banheiro ou sanitário 

 

Fonte: Esus acesso 10/12/2021 

 

 

 

Figura 19 - Condições de moradia – Destino do lixo 
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Fonte: Esus acesso 10/12/2021 

 

Figura 20 - Animais no domicílio 

 

Fonte: Esus acesso 10/12/2021 

 

 

 

 

4.3 Perfil Epidemiológico 
 

O DATASUS disponibiliza informações que podem servir para subsidiar  análises objetivas 

da situação sanitária, tomadas de decisão baseadas em evidências e elaboração de programas de 

ações de saúde. 

A mensuração do estado de saúde da população é uma tradição em saúde pública. Teve 

seu início com o registro sistemático de dados de mortalidade e de sobrevivência (Estatísticas 

Vitais – Mortalidade e nascidos Vivos). Com os avanços no controle das doenças infecciosas, 

informações Epidemiológicas e Morbidade e com a melhor compreensão do conceito de saúde e de 

seus determinantes populacionais, a análise da situação sanitária passou a incorporar outras 

dimensões do estado de saúde. 

Dados de morbidade, incapacidade, acesso a serviços, qualidade da atenção, condições de 
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vida e fatores ambientais passaram a ser métricas utilizadas na construção de Indicadores de 

Saúde, que se traduzem em informação relevante para a quantificação e a avaliação das 

informações em saúde. 

O cenário epidemiológico do Brasil, caracterizado pela circulação dos 04 (quatro)  sorotipos 

do vírus da dengue, e dos vírus chikungunya e zika, constitui-se em um grande desafio tanto para a 

assistência quanto para a vigilância. 

 
Tabela 7 - Situação Epidemiológica do município de Centenário 

Doenças de Notificação 
Compulsória 

ANO 2012-2016 ANO 2017 - 2020 

Notificados Confirmados Notificados Confirmados 

Acidentes com Animais Peçonhentos 19 19 34 34 

AIDS 00 00 00 00 

Atendimento Anti-Rábico Humano 29 00 55 00 

Cisticercose Humana 00 00 00 00 

Cólera 00 00 00 00 
Coqueluche 00 00 00 00 

Dengue 24 24 33 30 

Desnutrição Infantil 00 00 00 00 

Diarréia Aguda 00 00 00 00 

Difteria (Confirmados) 00 00 00 00 

Doença de Chagas Aguda 00 00 00 00 

Esquistossomose 00 00 00 00 

Febre Amarela 00 00 00 00 

Filariose 00 00 00 00 

Hanseníase 02 02 06 06 
Hepatite A 00 00 00 00 

Hepatite B 07 07 02 01 

Hepatite C 00 00 00 00 

Leishmaniose Tegumentar 19 19 02 02 

Leishmaniose Visceral 00 00 00 00 

Leptospirose 00 00 00 00 

Malária 00 00 00 00 

Meningite 00 00 00 00 
Paralisia Flácida Aguda 00 00 00 00 

Pneumoconiose 00 00 00 00 

Raiva Humana 00 00 00 00 

Rubéola 00 00 00 00 

Sarampo 00 00 00 00 

Sífilis Congênita 00 00 01 01 

Tétano Acidental 00 00 00 00 

Tétano Neonatal (confirmados) 00 00 00 00 

Tuberculose 00 00 00 00 

Varicela 00 00 00 00 

Fonte: SINAN 

4.3.1 Dados Morbidade 

a) Doenças Transmissíveis 

A situação epidemiológica das doenças transmissíveis tem apresentado mudanças 
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significativas, observadas através dos padrões de morbimortalidade em todo o mundo. Este grupo 

de doenças continua a oferecer desafios aos programas de prevenção, com doenças, a exemplo da 

AIDS, ou de agentes que sofrem modificações genéticas e se disseminam rapidamente através das 

populações de países e continentes, a exemplo da atual pandemia produzida pelo vírus coronavírus 

(COVID-19) doença infecciosa causada pelo vírus SARS-CoV-2. Doenças “antigas”, como a Cólera 

e a Dengue, ressurgiram e endemias importantes, como a Tuberculose e as meningites persistem, 

fazendo com que esse grupo de doenças continuem representando um importante problema de 

saúde pública, inclusive em países desenvolvidos. Esse cenário reflete as transformações sociais 

ocorridas a partir da década de setenta, caracterizadas pela urbanização acelerada, migração, 

alterações ambientais e facilidades de comunicação entre continentes, países e regiões, entre 

outros fatores que contribuíram para o delineamento do atual perfil epidemiológico das doenças 

transmissíveis em todo o mundo. 

As doenças transmissíveis ainda são causas de grande impacto nos dados  de morbidade e 

o  cenário epidemiológico do Brasil, caracterizado pela circulação dos 04 (quatro) sorotipos do vírus 

da dengue, e dos vírus chikungunya e zika, constitui-se um grande desafio tanto para a assistência 

quanto para a vigilância. 

Atualmente no municipio as maiores incidencias de doenças trasmissiveis são a covid-19, 

hanseniase e dengue. Pelo histórico de notificação não existem incidendencias de outros 

relevantes tipos de doenças trasmissiveis, asim mostrando o resultado do trabalho de prevenção e 

promoção de saúde bem como a educação em saude á população. 

 
Hanseníase 

Um levantamento feito pela Sociedade Brasileira de Dermatologia (SBD) apontou que em 20 

anos a hanseníase atingiu 768 mil brasileiros e quase  156 mil pessoas são da Região Norte. 

Segundo o Ministério da Saúde, cerca de seis mil novos casos foram registrados em 2018 na 

referida região, sendo 2.574 no Pará; 1.713 no Tocantins; 741 em Rondônia; 425 no Amazonas; 

133 no Acre; 109 no Amapá e 107 em Roraima. 

A hanseníase é uma doença infecciosa, transmissível e de caráter crônico, que ainda 

persiste como problema de saúde pública no Brasil. Seu agente etiológico é o Mycobacterium 

leprae, um bacilo que afeta principalmente os nervos periféricos, olhos e pele. A doença atinge 

pessoas de qualquer sexo ou faixa etária, podendo apresentar evolução lenta e progressiva e, 

quando não tratada, pode causar deformidades e incapacidades físicas, muitas vezes irreversíveis 

(BRASIL, 2016, 2017, 2019). 
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O enfrentamento da hanseníase é prioridade para o Ministério da Saúde, sendo as 

principais estratégias de ação a detecção precoce de casos e o exame de contatos, com o intuito 

de prevenir as incapacidades físicas e favorecer a quebra da cadeia de transmissão. 

O Município de centenário está em uma região endêmica para hanseníase, é uma doença 

infectocontagiosa, transmissível de um indivíduo doente para um indivíduo saudável. Doença 

milenar envolta de estigma dificultando a  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 agentes 

comunitários de saúde, realizando busca ativa dos pacientes faltosos e de seus comunicantes para 

realização do exame dermato-neurológico.  

Centenário tem demandado esforços da ESF do Município em ações de prevenção de 

novos casos, tendo a BCG sempre disponível para o calendário vacinal como uma das formas de 

prevenção, promove ações educativas com a população com palestras e orientações domiciliares, 

e leva o tema para o PSE. O município a Secretaria Municipal de Saúde juntamente com a ESF 

vem buscando formas de melhorar as ações que já vem sendo realizadas, visando aprimorar e 

capacitar a ESF e os ACS, considerados peças fundamentais na busca ativa dos pacientes e 

contatos notificados nos últimos 10 anos, afim de mapear os  casos que estejam sem  

monitoramento por parte da Equipe de Saúde da Família, tentado assim somar aos outros 

municípios da nossa região de saúde que também lutam para atingir o objetivo de erradicar esse 

mal da nossa região. 

Atualmente temos registro de 2 casos de hanseiane ativos, finalizamos o ano de 2020 com 4 

casos em tratamento sendo que no ano seguinte 3 desses casos receberam alta/cura e não 

apresentaram sinais de compromentimento físico ou neurologico após o termino do tratamento. 

  Tuberculose 

A tuberculose (TB) continua sendo um importante problema de saúde pública mundial. 

Estima-se que em 2019, no mundo, cerca de dez milhões de pessoas desenvolveram TB e 1,2 

milhão morreram devido à doença. Quanto aos desfechos de tratamento, em 2018, o percentual de 

sucesso de tratamento foi de 85% entre os casos novos. 

Em relação ao Brasil, o país continua entre os 30 países de alta carga para a TB e para 

coinfecção TB-HIV, sendo, portanto, considerado prioritário para o controle da doença no mundo 

pela Organização Mundial de Saúde (OMS). 

Em 2020, o Brasil registrou 66.819 casos novos de TB, com um coeficiente de incidência de 
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31,6 casos por 100 mil habitantes. Em 2019, foram notificados cerca de 4,5 mil óbitos pela doença, 

com um coeficiente de mortalidade de 2,2 óbitos por 100 mil habitantes. 

Segundo a  análise quantitativa  a respeito da  situação da tuberculose  realizada pela NT - 

Facit Business and Technology Journal, entre janeiro de 2016 e dezembro de 2019, na Região 

Norte do Brasil, tendo como base, dados coletados através do Sistema de Informações 

Hospitalares do Sistema Único de Saúde (SIH/SUS), foram registrados 34.568 casos, 

correspondendo, consecutivamente, a uma incidência de 44,60 no ano de 2016, 47,04 em 2017, 

47,43 em 2018 e 52,18 em 2019. Sendo o Amazonas o estado que apresentou a maior incidência 

nesse período de tempo, no ano de 2019, e o Tocantins, com a menor incidência de casos nesse 

mesmo período, no ano de 2017. Esses resultados representam que o grande número de casos 

pode ser atribuído a uma associação de fatores, envolvendo desde a falta de informação e 

educação por parte da população, até mesmo de diagnóstico tardio e descontinuação no 

tratamento da doença. Conclusão: Logo, em vista da análise dos dados supracitados, conclui-se 

que, a tuberculose ainda é um grande problema de saúde pública. Apesar de haver alta eficácia do 

esquema antituberculose, a efetividade do tratamento varia muito de acordo com o local, sendo 

diretamente influenciado por questões sociais e econômicas.  

Atualmente não existem casos  ativos de TB, e em uma analise pelo tabnet no período de 

2010 a 2020 não houveram casos notificados ou diagnósticados no municipio. 

 

 

Hepatites 
 
As hepatites virais são um grave problema de saúde pública no Brasil e no mundo. Trata-se 

de uma infecção que atinge o fígado, causando alterações leves, moderadas ou graves. Na maioria 

das vezes são infecções silenciosas, ou seja, não apresentam sintomas. Entretanto, quando 

presentes, elas podem se manifestar como: cansaço, febre, mal-estar, tontura, enjoo, vômitos, dor 

abdominal, pele e olhos amarelados, urina escura e fezes claras. 

No Brasil, as hepatites virais mais comuns são causadas pelos vírus A, B e C. Existem 

ainda, com menor frequência, o vírus da hepatite D (mais comum na região Norte do país) e o vírus 

da hepatite E, que é menos comum no Brasil, sendo encontrado com maior facilidade na África e na 

Ásia. 

As infecções causadas pelos vírus das hepatites B ou C frequentemente se tornam crônicas. 

Contudo, por nem sempre apresentarem sintomas, grande parte das pessoas desconhecem ter a 
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infecção. Isso faz com que a doença possa evoluir por décadas sem o devido diagnóstico. O 

avanço da infecção compromete o fígado, sendo causa de fibrose avançada ou de cirrose, que 

podem levar ao desenvolvimento de câncer e à necessidade de transplante do órgão. 

O impacto dessas infecções acarreta aproximadamente 1,4 milhões de mortes anualmente 

no mundo, seja por infecção aguda, câncer hepático ou cirrose associada às hepatites. A taxa de 

mortalidade da hepatite C, por exemplo, pode ser comparada às do HIV e tuberculose. 

Atualmente, existem testes rápidos para a detecção da infecção pelos vírus B ou C, que 

estão disponíveis no SUS para toda a população. Todas as pessoas precisam ser testadas pelo 

menos uma vez na vida para esses tipos de hepatite. Populações mais vulneráveis precisam ser 

testadas periodicamente. 

Além disso, ainda que a hepatite B não tenha cura, a vacina contra essa infecção é ofertada 

de maneira universal e gratuita no SUS, nas Unidades Básicas de Saúde. 

Já a hepatite C não dispõe de uma vacina que confira proteção. Contudo, há medicamentos 

que permitem sua cura. 

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

a este agravo,   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 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 Centenário, 

além de distribuir a vacina contra a Hepatite B, fornece tanto aos usuários suspeitos e as gestantes 

no ato do pré-natal o exame sorológico.  

De acordo com os dados Epidemiológicos segundo SINAN ENTRE 2016 A 2018 não 

houveram notificicações,  em 2019 houveram duas notificações, 2020 não houve notificação. O 

tratamento para as hepapatites são fornecidos pelo SUS e  os mesmos são encaminhados à 

referencia onde recebem todo o suporte necessário tanto do municipio quanto do estado. 

 

Meningites 
 

A meningite é uma inflamação das meninges, membranas que envolvem o cérebro e a 

medula espinhal. 
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No Brasil, a meningite é considerada uma doença endêmica. Casos da doença são 

esperados ao longo de todo o ano, com a ocorrência de surtos e epidemias ocasionais. A 

ocorrência das meningites bacterianas é mais comum no outono-inverno e das virais na primavera-

verão. O sexo masculino também é o mais acometido pela doença. 

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. 

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 município. Os profissionais 

estão vigilantes ao agravo observando nos usuários a presença de sinais ou sintomas que possam 

despertar a suspeita do agravo. 

 

Leishmanioses 

As leishmanioses são antropozoonoses, consideradas um problema de saúde pública e 

representam um complexo de doenças com importante espectro clínico e diversidade 

epidemiológica. A Organização Mundial da Saúde (OMS) estima que 350 milhões de pessoas 

estejam suscetíveis à infecção. Nas Américas, as leishmanioses estão presentes em 18 países e a 

forma clínica mais comum é a leishmaniose tegumentar (LT) na sua forma cutânea.  

Nas últimas décadas, as análises epidemiológicas da LT têm sugerido mudanças no padrão 

de transmissão da doença, inicialmente considerada zoonose de animais silvestres, que acometia 

ocasionalmente pessoas em contato com as florestas, a doença passou a ocorrer em zonas rurais, 

já praticamente desmatadas, e em regiões periurbanas. 

Considerada uma doença negligenciada por, entre outros fatores, afetar populações 

vulneráveis do ponto de vista socioeconômico, a LT, no Brasil, constitui um problema de saúde 

pública de alta magnitude, o qual atinge, principalmente, a população de baixa renda, apresentando 

coeficiente de detecção entre indígenas e negros, respectivamente, 18 e 3,4 vezes maior que o 

apresentado para a raça/cor branca.  

Aspectos como as más condições de moradia e mobilidade, analfabetismo, deficiências no 

sistema imunológico e a desnutrição, são alguns dos associados à LT. No contexto das doenças 

relacionadas à pobreza que causam alta morbidade, mas baixa mortalidade, o verdadeiro peso 

dessa doença permanece em grande parte inviabilizado. A população mais afetada vive em áreas 

de difícil acesso e o estigma social decorrente das deformidades e cicatrizes desfigurantes, a 

mantém privada do devido acolhimento.  
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O controle efetivo da LT, bem como de outras doenças negligenciadas, pode ser alcançado 

quando as abordagens de saúde pública selecionadas são combinadas e entregues localmente. As 

intervenções devem ser guiadas pela epidemiologia local e pela disponibilidade de medidas 

apropriadas para detectar, prevenir e controlar doenças. 

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 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 

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.  

Segundo fontes do SINAN ocorreram 19 casos de Leishmaniose tegumentar nos anos de 

2012 a 2016, em 2017 nenhum caso notificado, em 2018 nenhum  casos notificado ou confirmados. 

No ano de 2019 o município  notificou doid casos, e em 2020 também houveram dois casos 

notificados. Atualmente não houve nenhuma notificação e os ultimos casos confirmados receberam 

tratamento adequado, mas apenas um com desfecho satisfatório. 

 
Dengue, Zicavírus e Chikungunya 

Segundo o Ministério da Saúde, de 3 de janeiro a 9 de outubro de 2021, da 1ª até a 40ª 

semana epidemiológica, o país registrou 479.745 casos de dengue, redução de 47,7% em relação 

ao mesmo período do ano passado.  

Nesse mesmo intervalo foram confirmadas 199 mortes por dengue, redução de 64% se 

comparado com 2020. 

Neste momento em que as chuvas estão voltando na maior parte do país, aumentam as 

preocupações com a proliferação do mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, zika e 

chikungunya.  

O Ministério da Saúde mantém uma vigilância contínua no país durante todo o ano para 

evitar a proliferação do Aedes aegypti com estruturas de pesquisa, uso de inseticidas e ação de 

agentes de saúde, entre outros.  
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Com o agravamento das questões de saúde causado pela Covid-19, as vistorias nas casas 

das pessoas foram suspensas, mas estão retornando agora. “Com o avanço da vacinação e a 

considerável redução de hospitalização por Covi-19, os agentes de combate a endemias e os 

agentes comunitários estão retomando as visitas, observando todas as recomendações dos órgãos 

de saúde para que esta retomada seja segura para todos.  

A Vigilância em 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 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 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 eliminação do foco. Todos os casos suspeitos de 

dengue são notificados e 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, em 2020 um 

caso de dengue; nestes mesmos anos não houveram notificações de chikungunya, em 2018 foram 

registradas cinco  notificações de zika virus, e nos anos seguintes sem notificações. Atualmente 

estão sendo feitas ações de prevençao e promoção de saúde mais intensificadas devido ao período 

chuvoso. 

.Malária 

 

A malária é considerada um grave problema de saúde pública no mundo, por ser uma das 

doenças de maior impacto na morbidade e na mortalidade da população dos países situados nas 

regiões tropicais e subtropicais do planeta. De acordo com a Organização Mundial da Saúde 

(OMS), em 2019, 229 milhões de novos casos da doença foram notificados no mundo, com 2,8% 

destes causados por Plasmodium vivax e ocorreram mais de 409 mil óbitos por malária. 

No Brasil, a transmissão de malária predomina na região amazônica abarcando cerca de 

99% dos casos do país. Na região extra-amazônica, em 2020, mais de 90% dos casos notificados 

foram importados de áreas endêmicas ou de outros países endêmicos como os do continente 

africano. Do total de casos registrados no país em 2020, 84% destes casos foram por P. vivax, 

sendo a espécie mais prevalente no Brasil.  

O Programa Nacional de Prevenção e Controle da Malária (PNCM)2  tem como principais 
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objetivos reduzir a morbimortalidade da doença e a gravidade dos casos, estimulando a interrupção 

da transmissão a fim de eliminar a malária e manter eliminada em localidades que alcançaram este 

objetivo. 

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. 

 

Doenças Diarreicas e as gastrenterites 
 
As doenças diarreicas agudas (DDA) correspondem a um grupo de doenças infecciosas 

gastrointestinais. São caracterizadas por uma síndrome em que há ocorrência de no mínimo três 

episódios de diarreia aguda em 24 horas, ou seja, diminuição da consistência das fezes e aumento 

do número de evacuações, quadro que pode ser acompanhado de náusea, vômito, febre e dor 

abdominal. Em geral, são doenças autolimitadas com duração de até 14 dias. Em alguns casos, há 

presença de muco e sangue, quadro conhecido como disenteria. A depender do agente causador 

da doença e de características individuais dos pacientes, as DDA podem evoluir clinicamente para 

quadros de desidratação que variam de leve a grave. 

A diarreia pode ser de origem não infecciosa podendo ser causada por medicamentos, 

como antibióticos, laxantes e quimioterápicos utilizados para tratamento de câncer, ingestão de 

grandes quantidades de adoçantes, gorduras não absorvidas, e até uso de bebidas alcoólicas, por 

exemplo. Além disso, algumas doenças não infecciosas também podem desencadear diarreia, 

como a doença de Chron, as colites ulcerosas, a doença celíaca, a síndrome do intestino irritável e 

intolerâncias alimentares como à lactose e ao glúten. 

As doenças diarreicas agudas (DDA) podem ser causadas por diferentes microrganismos 

infecciosos (bactérias, vírus e outros parasitas, como os protozoários) que geram a gastroenterite – 

inflamação do trato gastrointestinal – que afeta o estômago e o intestino. A infecção é causada por 

consumo de água e alimentos contaminados, contato com objetos contaminados e também pode 

ocorrer pelo contato com outras pessoas, por meio de mãos contaminadas, e contato de pessoas 

com animais. 

A equipe municipal de vigilância epidemiológica monitora semanalmente as notificação das 

doenças diarreicas, identificando as localidades de ocorrência visando prevenir surtos do agravo. 
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Com a informatização da Vigilância Epidemiológica de 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 Saúde desempenham papel importante no 

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, SIVEP-MDDA, implantado no município a partir de 2007, 

verificamos que os maiores números de ocorrências foram nas faixas etárias de menores de  1 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. 

 
Doença de Chagas 
 
No nunicípio não há  registros de casos notificados ou confirmados de chagas, resultado dos 

serviços de prevenção e promoção feitos através dos ACS e ACE fazendo a orientação e também 

coletando os barbeiros encontrados e encaminhados para analise no laboratorio de referência. 

 
IST/AIDS 
 
As Infecções Sexualmente Transmissíveis (DST) são causadas por vários tipos de agentes. 

São transmitidas, principalmente, por contato sexual sem o uso de camisinha, com uma pessoa que 

esteja infectada e, geralmente, se manifestam por meio de feridas, corrimentos, bolhas ou verrugas. 

Algumas IST são de fácil tratamento e de rápida resolução. Outras, contudo, têm tratamento 

mais difícil ou podem persistir ativas, apesar da sensação de melhora relatada pelos pacientes. As 

mulheres, em especial, devem ser bastante cuidadosas, já que, em diversos casos de DST, não é 

fácil distinguir os sintomas das reações orgânicas comuns de seu organismo. Isso exige da mulher 

consultas periódicas ao médico. Algumas DST, quando não diagnosticadas e tratadas a tempo, 

podem evoluir para complicações graves e até a morte. Algumas DST também podem ser 

transmitidas da mãe infectada para o bebê durante a gravidez ou durante o parto. Podem provocar, 

assim, a interrupção espontânea da gravidez ou causar graves lesões ao feto, outras podem 

também ser transmitidas por transfusão de sangue contaminado ou compartilhamento de seringas 

e agulhas, principalmente no uso de drogas injetáveis. 

Atualmente os pacientes soropositivos são acompanhados pelo município e Hospital de 

Doenças Tropical – HDT (Araguaína). 
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O municipio tem disponivel testes rápidos de hiv, hepatites b e c e sifilis, além de 

dispositivos contraceptivos com prersevativos e pilulas anticoncepcionais. A incidencia histórica de 

casos de IST’s é bem rara; sendo de uma  notificação em 2017 sifilis em gestantes, uma notificação 

em 2020 e uma notificação em 2021,  e sifilis congênita uma notificação em 2017; HIV não existem 

notificações na série histórica, quanto as hepatites existiram notificações entre o período de 2010 a 

2014, após esse período não existiram mais notificações para elas. 

 

Acidentes Animais peçonhentos 
 

Animais peçonhentos são reconhecidos como aqueles que produzem ou modificam algum 

veneno e possuem algum aparato para injetá-lo na sua presa ou predador. Os principais animais 

peçonhentos que causam acidentes no Brasil são algumas espécies de serpentes, de escorpiões, 

de aranhas, de lepidópteros (mariposas e suas larvas), de himenópteros (abelhas, formigas e 

vespas), de coleópteros (besouros), de quilópodes (lacraias), de peixes, de cnidários (águas-vivas e 

caravelas), entre outros. Os animais peçonhentos de interesse em saúde pública podem ser 

definidos como aqueles que causam acidentes classificados pelos médicos como moderados ou 

graves. 

Os acidentes por animais peçonhentos e, em particular, os acidentes ofídicos foram 

incluídos, pela Organização Mundial da Saúde, na lista das doenças tropicais negligenciadas que 

acometem, na maioria dos casos, populações pobres que vivem em áreas rurais. Em agosto de 

2010, o agravo foi incluído na Lista de Notificação de Compulsória (LNC) do Brasil, publicada na 

Portaria Nº 2.472 de 31 de agosto de 2010 (ratificada na Portaria Nº 104, de 25 de janeiro de 2011). 

Essa importância se dá pelo alto número de notificações registras no Sistema de Informação de 

Agravos de Notificação (SINAN), sendo acidentes por animais peçonhentos um dos agravos mais 

notificados. 

A partir das análises dos dados do SINAN, a vigilância epidemiológica é capaz de identificar 

o quantitativo de soros antivenenos a serem distribuídos às Unidades Federadas, além de 

determinar pontos estratégicos de vigilância, estruturar as unidades de atendimento aos 

acidentados, elaborar estratégias de controle desses animais, entre outros. 

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 
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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. 

 
Doenças Imunopreviniveis 

 
b) Imunização 

 

Vacina salva vidas. Doenças que causavam milhares de vítimas no passado, como varíola e 

poliomielite, foram erradicadas. Outras doenças transmissíveis também deixaram de ser problema 

de saúde pública porque foram eliminadas no Brasil e nas Américas, como o sarampo, rubéola e 

rubéola congênita. 

O Programa Nacional de Imunizações do Brasil tem avançado ano a ano para proporcionar 

melhor qualidade de vida à população com a prevenção de doenças.  Tal como ocorre nos países 

desenvolvidos, o Calendário Nacional de Vacinação do Brasil contempla não só as crianças, mas 

também adolescentes, adultos, idosos, gestantes e povos indígenas. No total, são disponibilizadas 

na rotina de imunização 19 vacinas cuja proteção inicia ainda nos recém-nascidos, podendo se 

estender por toda a vida. 

As vacinas são seguras e estimulam o sistema imunológico a proteger a pessoa contra 

doenças transmissíveis. Quando adotada como estratégia de saúde pública, elas são consideradas 

um dos melhores investimentos em saúde considerando o custo-benefício. 

O Programa Nacional de Imunizações do Brasil é um dos maiores do mundo, ofertando 45 

diferentes imunobiológicos para toda a população. Há vacinas destinadas a todas as faixas-etárias 

e campanhas anuais para atualização da caderneta de vacinação. 

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 relatórios que o próprio sistema fornece. De 

acordo com levantamento de informações do SIPNI nos últimos quatro anos a situação vacinal de 

menores de um ano é a seguinte. 

As coberturas vacinais são um importante indicador de saúde da população e da qualidade 

da atenção dispensada pelos serviços de saúde. O público infantil é a faixa etária de maior risco 

para doenças imunopreveníveis e, sendo assim, as coberturas vacinais nesta faixa etária devem 



 
 
 

 
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CENTENÁRIO - TO 

             

56 
 

ser monitoradas rotineiramente. Acrescentamos também que é um desafio, necessitando de um 

trabalho em conjunto entre União, Estado e Município, de modo a população tenha acesso em 

tempo adequado às vacinas.  

 

No cenário atual de imunizaçãono município de Centenário,  foi acrescentado a vacina para 

o COVID-19. A princípio houve resistência por parte da população,  movidas por questões culturais, 

políticas, por informações conflituosas na mídia, Para que o município alcançasse éxito mas com 

um ardua serviço de informação e educação da população houve  avanços e temos quase toda a 

população vacina contra o novo virus, acrestando que temos boa parte a população que já recebeu 

a terceira dose. 

 

 Tabela 8 - Informações do SIPNI – 2017 a 2020 

  

                 
Vacina 

Meta alcançada em 
% 

2017 2018 2019 2020 

BCG 103,33    

Hepatite B 96,67    

Rotavírus Humano 103,33    

Pneumocócica 10 V 106,67 117,86 116 108 

Meningococo C 103,33    

Penta 96,67 103,57 112 112 

Triplice Viral 106,67 117,86 112 104 

Febre Amarela 83,33    

Poliomielite 93,33    

Tetra 106,67    

DT para gestante 96,67    

 *Informações parciais  

b) Zoonoses 
 

A execução das ações, das atividades e das estratégias de vigilância, prevenção e controle 

de zoonoses de relevância para a saúde pública, além de raiva e leishmanioses, estende-se para 

outras doenças de transmissão vetorial. Assim, tais doenças subdividem-se em três grupos, sendo: 

zoonoses monitoradas por programas nacionais de vigilância e controle do Ministério da Saúde 

(MS), zoonoses de relevância regional ou local e zoonoses emergentes ou reemergentes. 

Raiva 

É uma zoonose viral que se caracteriza como uma encefalite progressiva aguda e letalidade 

de aproximadamente 100%, considerando casos raros de cura. O vírus rábico, contido na saliva do 

animal, penetra no organismo principalmente por meio de mordedura e, mais raramente, pela 
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arranhadura e lambedura de mucosas. No ciclo urbano, as principais fontes de infecção são o cão e 

o gato. No Brasil, o morcego é o principal responsável pela manutenção da cadeia silvestre. Outros 

reservatórios silvestres são: raposa, canídeos silvestres, gato-do-mato, jaritataca, guaxinim e 

macacos. Nos cães e nos gatos, a eliminação de vírus pela saliva ocorre entre dois a cinco dias 

antes do aparecimento dos sinais clínicos, persistindo durante toda a evolução da doença. A morte 

do animal ocorre, em média, entre cinco a sete dias após a apresentação dos sintomas. Os 

quirópteros podem albergar o vírus por longo período, sem sintomatologia aparente. 

O município de Centenário tem se empenhado nos últimos anos para reduzir os índices da 

doença in loco, realizando campanhas de vacinas antirrábicas e, conforme pactuação são enviados 

cérebros de cães para análise no LACEN.  

 
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 contaminados – em especial 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 hospedeiros. A doença também pode ser congênita. Neste caso, ela é transmitida da 

mãe infectada para o bebê por meio da placenta. Se a mulher foi diagnosticada com a 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-natal 

e nos últimos anos foi identificado 01 casos de toxoplasmose em gestante no ano de 2021. 

 
Brucelose e febre maculosa 
 
A Brucelose e Febre Maculosa não possui histórico de notificação, e o município através da 

ESF, mantém um trabalho de prevenção em promoção de saúde por se tratar de uma região 

tendenciosa a existir tais doenças. 

d) Doenças não Transmissíveis  

As doenças e agravos não transmissíveis (Dant) são responsáveis por mais da metade do 

total de mortes no Brasil. Em 2019, 54,7% dos óbitos registrados no Brasil foram causados por 

doenças crônicas não transmissíveis (DCNT) e 11,5% por agravos. As DCNT, principalmente as 

doenças cardiovasculares, cânceres, diabetes e doenças respiratórias crônicas, são causadas por 

vários fatores ligados às condições de vida dos sujeitos. Estes são determinados pelo acesso a: 

bens e serviços públicos, garantia de direitos, informação, emprego e renda e possibilidades de 



 
 
 

 
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CENTENÁRIO - TO 

             

58 
 

fazer escolhas favoráveis à saúde.  

Os principais fatores de risco comportamentais para o adoecimento por DCNT são: 

tabagismo, consumo de álcool, alimentação não saudável e inatividade física. Estes podem ser 

modificados pela mudança de comportamento e por ações governamentais que regulamentem e 

reduzam, por exemplo, a comercialização, o consumo e a exposição de produtos danosos à saúde. 

Os agravos não transmissíveis (violências e acidentes) também fazem parte do cenário de 

morbimortalidade da população. Mortes por violências estão fortemente relacionadas às 

desigualdades sociais, que podem ser determinadas pelo gênero, pela raça/cor da pele, pela classe 

social e pelo nível de escolaridade. Mulheres e homens negros e pardos são vítimas mais 

frequentes de mortes por causas violentas do que os brancos. Entre homens jovens, ocorrem três 

vezes mais mortes violentas de negros em relação aos brancos. As violências são a segunda causa 

de morte no Brasil e chegam a ocupar o primeiro lugar em alguns estados. Os acidentes, cuja 

principal representação são as lesões de trânsito, também têm importante peso no perfil 

epidemiológico de morbimortalidade da população brasileira.  

Apesar das reduções das taxas de mortalidade por lesões de trânsito no Brasil nos últimos 

anos, ainda são milhares de vidas perdidas, principalmente de jovens adultos economicamente 

ativos. Ademais, as lesões de trânsito envolvendo Ministério da Saúde 6 motociclistas ainda 

apresentam tendência crescente e estão interiorizadas no País. Chama atenção o grande número 

de lesões não fatais que causam incapacidades temporárias e permanentes. Estas impactam na 

renda familiar e na reinserção no mercado de trabalho, conferindo maior complexidade às 

consequências das lesões de trânsito. 

Hipertensão 

 

A hipertensão arterial ou pressão alta é uma doença crônica caracterizada pelos níveis 

elevados da pressão sanguínea nas artérias. Ela acontece quando os valores das pressões 

máxima e mínima são iguais ou ultrapassam os 140/90 mmHg (ou 14 por 9). A pressão alta faz 

com que o coração tenha que exercer um esforço maior do que o normal para fazer com que o 

sangue seja distribuído corretamente no corpo.  A pressão alta é um dos principais fatores de 

risco para a ocorrência de acidente vascular cerebral, enfarte, aneurisma arterial e insuficiência 

renal e cardíaca.  

O problema é herdado dos pais em 90% dos casos, mas há vários fatores que influenciam 

nos níveis de pressão arterial, como os hábitos de vida do indivíduo. 
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O município apresenta atualmente 412 casos registrados no sistema de informação e 100% 

acompanhados pela Equipe de Saúde da Família. Esse número nos remete a trabalho de 

promoção e prevenção. 

 

Diabetes 
 
Diabetes é uma doença causada pela produção insuficiente ou má absorção de insulina, 

hormônio que regula a glicose no sangue e garante energia para o organismo. 

A insulina é um hormônio que tem a função de quebrar as moléculas de glicose (açúcar) 

transformando-a em energia para manutenção das células do nosso organismo. 

O diabetes pode causar o aumento da glicemia e as altas taxas podem levar a complicações 

no coração, nas artérias, nos olhos, nos rins e nos nervos. Em casos mais graves, o diabetes pode 

levar à morte. 

De acordo com a Sociedade Brasileira de Diabetes, existem atualmente, no Brasil, mais de 

13 milhões de pessoas vivendo com a doença, o que representa 6,9% da população nacional. 

A melhor forma de prevenir é praticando atividades físicas regularmente, mantendo uma 

alimentação saudável e evitando consumo de álcool, tabaco e outras drogas. A causa do tipo de 

diabetes ainda é desconhecida e a melhor forma de preveni-la é com práticas de vida saudáveis 

(alimentação, atividades físicas e evitando álcool, tabaco e outras drogas). 

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. Atualmente existem 88 casos de diabetes. Sendo que os insulino dependentes são 16 

pacientes em uso de insulina NPH, 13 pacientes com insulina regular os mesmos sendo 

acompanhados e orientados aos cuidados. Os outros são atendios atendidos  atravess de da 

farmacia basica da UBS e também acompanhados com consultas mensamentes, alem das visitas 

regulares dos acs e visita domiciliar da equipe de ESF. 

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 genes que 

regulam o crescimento e a diferenciação celulares. A neoplasia pode ser maligna ou benigna. 
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e) Acidentes e Violências Quedas, afogamentos e outros 

Os acidentes e as violências correspondem às causas externas de morbidade e 

mortalidade, representadas no capítulo XX da Classificação Internacional de Doenças – CID-10. 

Os acidentes englobam as quedas, o envenenamento, o afogamento, as queimaduras, o acidente 

de trânsito, entre outros; já as violências são eventos considerados intencionais e compreendem 

a agressão, o homicídio, a violência sexual, a negligência/abandono, a violência psicológica, a 

lesão autoprovocada, entre outras. Tanto os acidentes quanto as violências são eventos 

passíveis de prevenção.  

Os custos com as violências são inúmeros e perpassam desde as perdas humanas com o 

desenvolvimento de sequelas permanentes ou não e o sofrimento causado paras as vítimas e os 

familiares, o que não pode ser mensurado, até os custos com tratamento de saúde, despesas 

previdenciárias, absenteísmo no trabalho, reforçando a importância desses agravos enquanto 

problema de saúde pública.  

No Brasil, as causas externas representam a terceira causa de morte entre crianças de 

zero a 9 anos, passando a ocupar a primeira posição na população de adultos jovens (10 a 49 

anos) e ocupa a terceira posição entre a população acima de 50 anos.  

Entre as causas externas, os acidentes de trânsito e os homicídios representam as 

principais causas de internação e óbitos. Sua ocorrência está relacionada, na maioria das vezes, 

a atitudes e posturas que levam ao aumento de riscos e a situações a eles vinculados.  

A vigilância de violências e acidentes tem o objetivo de subsidiar ações de enfrentamento 

dos determinantes e dos condicionantes das causas externas, que se tornaram objeto de 

vigilância e de prevenção em saúde, no âmbito do Sistema Único de Saúde, sob a coordenação 

do Ministério da Saúde numa perspectiva intersetorial, priorizando-se os grupos em situação de 

vulnerabilidade, com base no direito à saúde e à vida, incentivando a formação de redes de 

atenção e proteção às pessoas vítimas de violências e acidentes, buscando, desta forma, garantir 

a atenção integral, a promoção da saúde e a cultura de paz.   

Este monitoramento tem subsidiado a elaboração de políticas públicas e de ações de 

saúde que estão voltadas para o enfrentamento desses problemas. 

 

Suicídio 
 
A cada ano, cerca de 800 mil pessoas tiram a própria vida e um número ainda maior de 
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indivíduos tenta suicídio. Cada suicídio é uma tragédia que afeta famílias, comunidades e países 

inteiros e tem efeitos duradouros sobre as pessoas deixadas para trás. O suicídio ocorre durante 

todo o curso de vida e foi a segunda principal causa de morte entre jovens de 15 a 29 anos em todo 

o mundo no ano de 2016. 

O suicídio não ocorre apenas em países de alta renda, sendo um fenômeno em todas as 

regiões do mundo. De fato, 79% dos suicídios ocorreram em países de baixa e média renda em 

2016. 

Trata-se de um grave problema de saúde pública; no entanto, os suicídios podem ser 

evitados em tempo oportuno, com base em evidências e com intervenções de baixo custo. Para 

uma efetiva prevenção, as respostas nacionais necessitam de uma ampla estratégia multissetorial. 

 

Homicídio 
 
Homicídio é definido 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 culposo. No último ano, não 

ocorreu homicídio.  

O Município de Centenário não conta com  posto da policia militar ativado, e recebe a ronda 

policial com escala de dias alternados da policial de Pedro Afonso que fica a 123 km, que são 

responsáveis pela segurança dos munícipes. 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 , brigas 

conjugais e brigas de rua por álcool e drogas . O período para maior risco de homicídio é durante a 

temporada de festejos e festas, nesse período é solicitado reforço policial e normalmente não são 

necessárias grandes intervenções. 

 
Drogas 
 

Droga, narcótico, entorpecente ou estupefaciente são termos que denominam substâncias 

químicas que produzem alterações dos sentidos. Em seu sentido original, é um termo que abrange 

uma grande quantidade de substâncias, que pode ir desde o carvão à aspirina. Contudo, há um uso 

corrente mais restritivo do termo (surgido após quase um século de repressão ao uso de certas 

substâncias), remetendo a qualquer produto alucinógeno (ácido lisérgico, mescalina etc.) que leve à 

dependência química e, por extensão, a qualquer substância ou produto tóxico (tal como o fumo, 

álcool etc.) de uso excessivo, sendo um sinônimo assim para entorpecentes.  
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Nos registro (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 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 informação, educação e comunicação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

e) Morbidade Hospitalar 
 
Tabela 9 - Morbidade Hospitalar período 2020 

 
Período: 2020 

 
 

MORBIDADE HOSPITALAR- Internações por Capítulo CID-10 e Faixa Etária 
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Algumas doenças 
infecciosas  e 

parasitárias. 

                   

Neoplasias (tumores)                    

Doenças sangue  
órgãos hemat e 

transtorno imunit. 

                   

Doenças  endócrinas 

Nutricionais e    

metabólicas. 

                   

Doenças do sistema 

nervoso. 
                   

Doenças do aparelho 

circulatório. 
                   

Doenças do aparelho 

respiratório. 
                   

Doenças do aparelho 

digestivo. 
 

  
 

   
            

Doenças da pele e 

do tecido subcut. 
                   

Doenças sistema 
osteomuscular e 

tecidos conjuntivo. 

                   

Doenças do aparelho 

geniturinário. 
                   

Gravidez parto e 

puerpério. 
                   

Algumas afecções 
originadas no 

período perinatal. 

                   

Malformações cong 

Deformidades e  

anomalias cromos. 

                   

Sintomas e sinais e 
achados anormal ex 

clín e laboratorial. 

                   

Lesões 
envenamentos e 

Algumas ou 

consequências de          

causas externas. 

                   

Contatos com 

serviços de saúde. 
                   

 

Total 
24 13 13 12 42 39 32 25 30 25 10 26 33 17 19 38 8 45 451 

 

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

 Obs: No Datasus só foram disponibilizados os totais de morbidade por faixa etária não constando o detalhamento de sus categorias. 

 

 

 

4.3.2 Dados Mortalidade 

 

Tabela 10 - Dados Mortalidade período 2016 a 2020 

Doenças hipertensivas 9 

Doenças isquêmicas do coração 8 

Doenças cerebrovasculares 5 
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Outras formas de doença do coração 5 

Diabetes mellitus 4 

I21.9  Infarto agudo do miocardio nao especificado  6 

B34.2  Infeccao por coronavirus, nao especificada  4 

I11.0  Doenca cardiaca hipertensiva com insuficiencia cardiaca 
(congestiva)  

4 

I10  Hipertensao essencial (primaria)  3 

C22.9  Neoplasia maligna do figado, nao especificada  2 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CENTENÁRIO - TO 

             

65 
 

5 

ACESSO A AÇÕES E  

SERVIÇOS DE SAÚDE 
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5. ACESSO A AÇÕES E  SERVIÇOS DE SAÚDE 

A proposta de implantação da Rede de Atenção à Saúde (RAS), como forma de 

organização dos serviços de saúde no Sistma Único de Saúde (SUS), que se fez por meio 

de discussões dos gestores do SUS, foi institucionalizada por meio de publicações de 

Portarias e Decreto Presidencial que dispôs sobre a organização do SUS, de forma 

articulada e em regiões de saúde. Ela é definida como o conjunto de ações e serviços de 

saúde articulados em níveis de complexidade crescente, com a finalidade de garantir a 

integralidade da assistência à saúde, mediante referenciamento do usuário na rede regional 

e interestadual, conforme pactuação. 

O objetivo precípuo da RAS é prestar atenção integral, de qualidade e resolutiva, que 

atenda às reais necessidades da população, tendo em vista a atual situação epidemiológica 

e demográfica do País, ue vem se dando de forma acelerada, com predominância das 

condições crônicas. 

Um dos pilares de um sistema de gestão é a organização dos processos que serão 

realizados em todas as etapas. Na rede de Atenção Básica à Saúde esse pilar é construído pelos 

sistemas de regulação implantados para gerir os processos do atendimento dentro da rede de 

Saúde. A regulação define o ordenamento dos processos a partir de sua elaboração, construção, 

implantação e execução. O principal regulador da Saúde no Brasil é o poder executivo que elabora 

os planos de regulação em âmbito nacional através do Ministério da Saúde e Secretárias de Saúde 

Municipal. 

 

Figura 21 - RAS 
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No município de Centenário os componentes da RAS, incluem a atenção primária à saúde, os 

sistemas de apoio sistemas de assistência farmacêutica, sistemas de informação em saúde, os 

sistemas de registro eletrônico em saúde, (PEC e HORUS). 

É importante ressaltar que o financiamento da APS passou por  alterações por força da 

Portaria nº 2.979/GM/MS, de 12 de novembro de 2019, que instituiu o Programa Previne Brasil, 

estabelecendo  novo modelo de financiamento de custeio da Atenção Primária à Saúde (APS) no 

âmbito do SUS. Passando a combinar recursos financeiros de Capitação Ponderada, Pagamento 

por Desempenho e Incentivos para ações estratégicas em contexto específico (Região Amazônica, 

população em situação de rua) e para programas (Saúde na Hora, Informatiza APS, etc). Essa 

forma traz diferentes dispositivos para responder aos desafios estruturantes da APS, com destaque 

para melhorar a qualidade e resolutividade, enfrentar o aumento de carga de doenças crônicas), 

entre outros. 

 

5.1 A Atenção Primária à Saúde (APS) 

 

A Atenção Primária à Saúde é o primeiro nível     de atenção em saúde, também conhecida 

com “porta de entrada" dos usuários nos sistemas de saúde. Se caracteriza por um conjunto de 

ações de saúde, no âmbito individual e coletivo, que abrange a promoção e a proteção da saúde, 

vigilância em saúde, prevenção de agravos, diagnóstico, tratamento, reabilitação, redução de 

danos e a manutenção da saúde; sendo desenvolvida por meio de programas e estratégias que 

visam possibilitar uma atenção integral a população.  A atenção básica funciona, portanto, como um 

filtro capaz de organizar o fluxo dos serviços nas redes de saúde, dos mais simples aos mais 

complexos. 
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5.2 Serviços de Saúde 
 

O sistema de saúde no município se encontra distribuído como mostra o organograma 

abaixo, a fim de oferecer uma melhor assistência, principalmente na Atenção Básica. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 22 - Organograma da Secretaria Municipal de Saúde Centenario 
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A Secretaria Municipal de Saúde, esta localizada no Anexo I da Saúde situada no endereço 

Rua Ferreira Araujo , s/nº que foi criada em 1992, para atender 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 - RMIS, a Regulação em 

Saúde - SISREG, o Transporte, e a Farmácia Básica e conta com a Coordenação da Atenção 

Básica e Vigilância em Saúde que gerencia a Equipe de Saúde da Família com Saúde Bucal,  a 

Vigilância Epidemiológica, além de acompanhar os trabalhos da VISA. 

O município oferta  serviços de Atenção Básica a população e conta com uma Unidade de 

Saúde da Família, instalada em prédio próprio, construído com recursos do governo federal através 

do Qualifica UBS e contrapartida municipal, a mesma esta equipada com equipamentos adquiridos 

com recursos próprios e de emendas parlamentares, sendo que a UBS possui consultório de 

Saúde Bucal, todos com estrutura adequada e bem assistida de equipamentos e recursos materiais 

para os trabalhos da equipe. Conta com uma Equipe de Saúde da Família com Bucal, conta com o 

Programa de Agentes Comunitários de Saúde – PACS ambos apresentam 100% de cobertura 

populacional. 

A Farmácia Básica está centralizada na UBS para atender a população e conta com o 

sistema HORUS. 

Os serviços especializados necessários são encaminhados para os centros de referencia de 

média e alta complexidade, Pedro Afonso a 123km, Palmas   a 384 km e Araguaina 319 km. O 

município como apoio as urgências e emergências conta-se com uma ambulância, 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 programada e regulada através de um sistema o SISREG. 

As demandas de Atenção à Saúde Mental são encaminhadas ao CAPS de Colinas , são 

atendidas pelo NASF que realiza o Matriciamento dos profissionais da 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 - A atenção secundária em Saúde 

Bucal compreende os atendimentos nos Centros de Especialidades Odontológicas (CEOs), porém 
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não contamos com o mesmo e os usuários acabam sendo encaminhados a rede particular de 

serviços. 

 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 profissionais que foram qualificados e nossos pacientes quando necessário de 

atendimento especializado são encaminhados para HDT (HOSPITAL DE DOENÇAS TROPICAIS) 

EM ARAGUAINA – TO, e também conta com atendimento nas urgências e emergências no 

Hospital Regional de Pedro Afonso caso haja necessidade. 

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 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 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. 

Estímulo a ações Inter setoriais, visando à integralidade da atenção;   serviços de visita 

domiciliar a partir da equipe de ESF/NASF; O acolhimento preferencial em unidade 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 

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 pelos profissionais da estratégia saúde da 

família com o Matriciamento do NASF e em parceria com o CRAS. 

Atenção à Saúde das Pessoas com Deficiência - A lei Complementar n° 681, no artigo 51-G, 

I e II20, define deficiência como a perda ou anormalidade de uma estrutura fisiológica, anatômica e 
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psicológica que gere incapacidade temporária ou permanente para o desempenho de uma 

atividade dentro do padrão considerado como normal. O estado do Tocantins conta com uma rede 

de apoio a essa necessidade sendo estruturada para atender as nossas demandas e também há 

encaminhamentos até fora do estado, pois a rede ainda é incipiente, o que promove grande 

demanda reprimida nos municípios menores como o nosso. 
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6. GESTÃO EM SAÚDE 

6.1 Recursos Financeiros 

 A saúde, como garantia fundamental de todo cidadão, resguardada em norma constitucional 

é de responsabilidade tripartite, ou seja, da União, dos Estados e dos Municípios, cada um na sua 

esfera de atuação e de acordo com as pactuações. 

A Lei Complementar nº 141/2012 regulamentou a EC nº 29, manteve a indexação à variação 

nominal do Produto Interno Bruto (PIB) e, principalmente, definiu o rol de ações e serviços públicos 

de saúde. A modificação da condição de indexação ao PIB para a vinculação à Receita Corrente 

Líquida (RCL) da União ocorreu por meio da EC nº 86, aprovada em 17/03/2015, que vinculou 

percentuais aos recursos para o setor. 

Em seus artigos 6º e 7º determinam a aplicação mínima anual de 12% e 15% 

respectivamente para os Estados e Municípios, portanto, a fixação dos parâmetros mínimos 

permaneceu inalterada. 

O Fundo Nacional de Saúde e o Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde – 

CONASEMS elaboraram em conjunto a Nota Técnica Conjunta MS/SE/FNS e CONASEMS Nº 

001/2014, que versa sobre a obrigatoriedade de inscrição dos Fundos de Saúde junto ao Cadastro 



 

  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CENTENÁRIO - TO     

73 
 

Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ). 

Em seu bojo traz entre outros que apesar de não dispor de personalidade jurídica, o fundo 

de saúde deve ter CNPJ na condição matriz; conforme IN da Receita Federal do Brasil nº 

1470/2014. 

O Ministério da Saúde também elaborou um texto sobre Gestão dos Recursos da Saúde: 

Fundo de Saúde, com o propósito de orientar os gestores da área de saúde  na execução de suas 

ações para o fortalecimento do Sistema Único de Saúde (SUS), trazendo o arcabouço normativo 

básico para a gestão dos recursos, por meio dos Fundos de Saúde, conforme abaixo: 

“O Fundo de Saúde, instituído por lei e mantido em funcionamento pela administração direta da 

União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, constituir-se-á em unidade orçamentária 

e gestora dos recursos destinados a ações e serviços públicos de saúde, ressalvados os recursos 

repassados diretamente às unidades vinculadas ao Ministério da Saúde. 

Ressalta-se que os fundos de saúde necessitam ser cadastrados no CNPJ na condição de matriz 

(natureza jurídica 120.1). Essa exigência não lhes altera a natureza, ou seja, não lhes confere 

personalidade jurídica, restando claro que fundo não é sujeito de direitos, não contrata, não se 

obriga, não titulariza obrigações jurídicas, conforme estabelece o Parecer PGFN/CAF/N.º 

1396/2011. 

Por essa razão, os fundos de saúde não praticam atos de gestão ou quaisquer outros que 

demandem personalidade jurídica própria, como firmar contratos administrativos ou a contratar 

pessoal, por exemplo, e não detêm a propriedade dos recursos que por ele tramitam, sendo o 

patrimônio afetado ao fundo para a realização dos seus objetivos. 

No entanto, os fundos de saúde necessitam demonstrar a disponibilidade de caixa e a vinculação 

de recursos, bem como elaborar demonstrações contábeis segregadas, visando atender às regras 

restabelecidas no parágrafo único do art. 8º e nos incisos I e III do art. 50 da Lei Complementar nº 

101, de 04 de maio de 2000.” 

 

No município de Centenário, as receitas são movimentadas por meio do Fundo Municipal de 

Centenário, sendo que o gestor do fundo é o Secretário Municipal da Saúde.  

 

O FMS é a Unidade Gestora dos recursos destinados ao SUS no âmbito do município    de  

Centenário/TO. As receitas  são destinadas, exclusivamente, ao financiamento de ações e serviços 

públicos de saúde. 

 

Destacamos como dispositivo de grande relevância contido da LC 141/2012 diz respeito à 

definição da natureza das Ações e Serviços Públicos de Saúde, em razão que trouxe mais clareza à 

destinação dos recursos por cada ente federado e permitiu um acompanhamento mais sistemático 
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dos recursos, segundo as determinações constitucionais, quais sejam: 

 

“ I - vigilância em saúde, incluindo a epidemiológica e a sanitária; 

II - atenção integral e universal à saúde em todos os níveis de complexidade, incluindo 

assistência terapêutica e recuperação de deficiências nutricionais; 

III - capacitação do pessoal de saúde do Sistema Único de Saúde (SUS);  

IV - desenvolvimento científico e tecnológico e controle de qualidade promovidos por 

instituições do SUS; 

V - produção, aquisição e distribuição de insumos específicos dos serviços de saúde do SUS, 

tais como: imunobiológicos, sangue e hemoderivados, medicamentos e equipamentos médico-

odontológicos;  

VI - saneamento básico de domicílios ou de pequenas comunidades, desde que seja 

aprovado pelo Conselho de Saúde do ente da Federação financiador da ação e esteja de 

acordo com as diretrizes das demais determinações previstas nesta Lei Complementar; 

VII - saneamento básico dos distritos sanitários especiais indígenas e de comunidades 

remanescentes de quilombos; 

VIII - manejo ambiental vinculado diretamente ao controle de vetores de doenças; 

IX - investimento na rede física do SUS, incluindo a execução de obras de recuperação, 

reforma, ampliação e construção de estabelecimentos públicos de saúde; 

X - remuneração do pessoal ativo da área de saúde em atividade nas ações de que trata este 

artigo, incluindo os encargos sociais; 

XI - ações de apoio administrativo realizadas pelas instituições públicas do SUS e 

imprescindíveis à execução das ações e serviços públicos de saúde; e 

XII - gestão do sistema público de saúde e operação de unidades     prestadoras de serviços 

públicos de saúde. “ 

 

Apresentamos abaixo os dados das receitas e despesas nos últimos 05 (cinco) anos, para 

uma melhor compreensão da gestão dos recursos financeiros do município de Centenário/TO para 

a execução das ações e serviços de saúde. 

 

 

 

 

 

 

 



 

  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CENTENÁRIO - TO     

75 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CENTENÁRIO - TO     

76 
 

Tabela 11 – Receitas e Despesas destinadas a Saúde no período de 2016 a 2020. 

Descrição 2016 2017 2018 2019 2020 

1 Receita de Impostos e Transferências Constitucionais e Legais – realizadas - 
R$ 

9.576.211,93 10.547.482,78 10.174.825,80 11.071.557,61 11.729.669,79 

2 Despesa dotação (Dotação Atualizada) - R$ 2.160.661,48 3.040.842,97 3.153.111,03 3.114.640,05 4.083.079,15 

3 Despesa Empenhada - R$ 1.774.422,88 2.237.237,30 2.156.001,66 2.372.946,04 3.183.583,55 

4 Despesa Liquidada - R$ 1.774.422,88 2.233.487,30 2.156.001,66 2.348.872,70 3.180.954,40 

5 Despesa Paga - R$ 1.704.194,09 2.194.566,66 2.112.695,10 2.122.037,81 3.180.954,40 

6 Restos a Pagar Não Processados) R$ - 3.750,00 - 24.073,34 2.629,15 

7 Restos a Pagar Processados R$ 70.228,79 38.920,64 43.306,56 226.834,89 - 

8 Total das Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde (ASPS) 1.774.422,88 2.233.487,30 2.156.001,66 2.348.872,70 3.180.954,40 

9 % de Execução Orçamentária Anual  82,12 73,57 68,38 76,19 77,97 

10 População de Centenário  – Fonte: IBGE/DATASUS 2.936 2.936 2.936 2.936 2.936 

11 Despesa Total com Saúde, por habitante/ano em R$ 604,37 760,72 734,33 800,02 1.083,43 

12 Recursos Federais da Saúde geridos pelo município - R$ 844.592,38 905.594,05 1.209.174,40 1.089.849,40 1.771.022,69 

13 Recursos do Município –  LC 141/2012 - R$ 1.026.320,87 1.082.636,61 1.056.325,70 1.368.942,62 1.292.996,40 

14 Rendimentos de aplicação e - R$ 24.961,75 25.689,25 10.370,02 5.348,10 5.980,78 

15 Total da Receita para Financiamento do SUS 1.895.875,00 2.013.919,91 2.275.870,12 2.464.140,12 3.069.999,87 

Fonte: Departamento de Contabilidade do Fundo Municipal de Saúde em 17/12/2021 
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Quadro 6 - Série histórica do  percentual de recursos próprios aplicados em ações e 
serviços de saúde, conforme LC 141/2012. 

Período Percentual aplicado (%) 

2016 15,09 

2017 18,62 

2018 18,36 

2019 15,43 

2020 16,16 

Fonte: SIOPS- DATASUS acesso 10/12/2021 (http://siops.datasus.gov.br/rel_perc_LC141)  

Com a finalidade de assegurar o cumprimento da LC/2012 no que concerne à aplicação dos 

recursos em saúde, respeitando o mínimo estabelecido para aplicação, no caso específico, dos 

municípios, 15%, a referida lei atribuiu ao SIOPS – Sistema de Informações sobre Orçamentos 

Públicos em Saúde, a função é aferição de e comprovação dos pisos estabelecidos pela EC 29. 

O orçamento é definido pela Lei Orçamentária Anual – LOA de cada exercício, que estima a 

receita e fixa a despesa para o exercício financeiro subsequente. 

 

Figura 23- Demonstrativo de Receitas  Despesas  por fonte e recurso previstas para 2022 

 

Fonte: Departamento de Contabilidade do Fundo Municipal de Saúde 

http://siops.datasus.gov.br/rel_perc_LC141
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6.2 Gestão do trabalho e Educação Permanente 

A rede municipal de saúde é sustentada e movida por um contingente de profissionais, cada 

um, independente do seu cargo, são essenciais ao sistema e imprescindíveis no processo das ações 

e serviços de saúde. 

Profissionais estes que estão na linha de frente do combate a COVID – 19, sabem do risco 

que estão correndo e a importância que tem diante do enfrentamento da doença. Sem sombra de 

dúvida, profissionais qualificados, rede de saúde organizada e resolutiva, bem como medidas 

adotadas em tempo oportuno foi e tem possível ter êxito no enfrentamento da COVID – 19. 

 

Quadro 7 -Quantitativo de Profissionais de Saúde 2021 

Vinculo Empregatício 

Tipo Total 

Contrato por prazo determinado 35 

Estatutário 18 

  

Total 53 

Fonte: Secretaria Municipal de Saúde 

O município conta com 53 profissionais cadastrados no SCNES. Vale ressaltar que o 

sistema de informação está sempre monitorado e atualizado. A gestão promove a 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 acolhedora e resolutiva. 

Segundo a Política Nacional de Educação Permanente, Educação Permanente em Saúde, 

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 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 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 demandas por capacitação não se definem somente a partir de uma lista de 
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necessidades individuais de atualização, nem das orientações dos níveis centrais, mas 

prioritariamente a partir dos problemas de organização do trabalho, considerando a necessidade de 

prestar atenção relevante e de qualidade, pois sem um serviço de qualidade não teremos um bom 

retorno de nossos clientes, que são a população. 

A condução regional da EP se dá por meio das CIRs, apoiados pela CIES e ETSUS/SESAU. 

As CIRs assumem a condução regional da política de EP, operando como instância deliberativa, 

responsável pela elaboração dos Planos de Ação Regionais de Educação Permanente (PAREPS), 

pactuação e definição de projetos a serem implementados no campo da formação e qualificação da 

força de trabalho para a saúde. Neste contexto, os Núcleos de Educação Permanente em Saúde 

(NEPS) funcionam como uma câmara técnica para as CIR, ou seja, por meio da representação dos 

gestores municipais apoiados pela ETSUS constroem os PAREPS as propostas formativas. 

A SMS, no que tange ao seu papel de responsabilidade enquanto espaço de formação para 

o SUS, identifica problemas como: ausência de integração ensino/serviço, conflitos de interesse 

entre o sistema de saúde, o sistema formador e necessidade social, ausência de 

legislação/normatização administrativa nos processos de qualificação, educação permanente e 

pesquisas dentro da secretaria. 

O processo de EP destina a todos que integram o Sistema Único de Saúde no 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 sistema e da atenção à saúde. 
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7. OBJETIVOS, METAS E INDICADORES 
 

Neste capítulo, são apresentados os Objetivos do município de Centenário/TO 

definidos para saúde com vigência para os próximos quatro anos, os quais estão alinhados 

com o Plano Plurianual 2022-2025. 

Para cada Objetivo são apresentadas metas quadrienais e/ou anuais e indicadores, 

conforme abaixo, os quais serão anualizados nas Programações Anuais de Saúde, e os 

resultados apresentados nos Relatórios Anuais de Gestão. 
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DIRETRIZ: Aperfeiçoamento do acesso as ações e serviços de saúde, buscando reduzir os riscos e agravos á população, aprimorando a política 

de atenção básica e especializada; e assegurar o acesso a medicamentos no âmbito do SUS. 

OBJETIVO: Viabilizar e qualificar o acesso da população ás ações de serviços de atenção básica e especializada de média complexidade. 

PLANO DE GOVERNO: Ampliação do acesso da população aos exames de diagnósticos por imagem; Organização da atenção primária, por 

meio da articulação do Programa de Saúde da Família e Saúde Bucal. 

 

Tabela 12- Diretrizes, Objetivos, Metas e Indicadores do Plano Municipal de Saúde  

  
 

 
  

META UNID. 
MEDIDA 

2022 2023 2024 2025 INDICADOR LINHA DE 
BASE 

Manter 100% de cobertura populacional estimada 

pelas equipes de atenção básica. 

 

% 100% 100% 100% 100% Cobertura populacional estimada 

pelas equipes de atenção básica. 

 

100% 

Manter em 100% a cobertura populacional 

estimada pela equipe básicas de saúde bucal. 

% 100 100 100 100 Cobertura populacional estimada 

pelas equipes básicas de Saúde 

Bucal. 

 

100% 

 

Ampliar para 98% a cobertura de 

acompanhamento das condicionalidades do 

Programa Bolsa Família (PBF). 

 

% 96 96,5 97 98 Cobertura de acompanhamento das 

condicionalidades de saúde do 

Programa Bolsa Família. 

 

95,78% 

/2019 

Manter em 100% o matriciamento do NASF para 

a equipe de atenção básica.  
 

% 100 100 100 100 Percentual de matriciamento 
realizados. 

100 
 

Reduzir em 01 o numero de obtos  prematuros de 

30 a 69 anos PELO CONJUNTO DAS 4 

PRIMCIPAIS DCNT. 

n.a 01 01 01 01 NUMERO DE OBTOS 
PREMATUROS (30 A 69) PELO 
CONJUNTO DAS 4 PRINCIPAIS 

0/2020 
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DCNT. 

Ampliar para 50% o percentual de parto normal 

no SUS e na saúde suplementar 

% 43 45 48 50 Proporção de parto normal no SUS e na Saúde 
Suplementar 42,85%/ 2020 

Reduzir a incidência de gravidez na adolescência 
até 2025. 

% 75 80 85 90 Proporção de gravidez na 
adolescência de 10 a 19 anos 

28,57% /2020 

Manter em 0 a taxa de mortalidade infantil no 
município até 2025. 

N.A 0 0 0 0 Taxa de mortalidade infantil 
 
 
 
 

0/2020 

Manter em 0 a taxa de mortalidade materna no 
município até 2025. 

N.A 0 0 0 0 Número de óbitos maternos em 
determinado período e local de 
residência. 
 

0/2020 
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DIRETRIZ: Aperfeiçoamento do acesso as ações e serviços de saúde, buscando reduzir os riscos e agravos á população, aprimorando a política 

de atenção básica e especializada; e assegurar o acesso a medicamentos no âmbito do SUS. 

OBJETIVO: Viabilizar e Ampliar o Acesso  da População a Atenção Especializada de Média Complexidade. 

 

Tabela 13 - Diretrizes, Objetivos, Metas e Indicadores do Plano Municipal de Saúde 

  
 

 
  

META UNID. 
MEDIDA 

2022 2023 2024 2025 INDICADOR LINHA DE 
BASE 

Realizar 510 exames de imagem à população 

de Centenário até o ano de 2025. 

 

 

N.A. 120 125 130 135 Número de exames de imagens 

realizados. 

2022 

Realizar 100% de exames citopatológicos do 

colo de utero em mulher de 25 a 64 anos. 

% 100 100 100 100 Razão de exames citopatológicos 
do colo do útero em mulheres de 
25 a 64 anos na população 
residente de determinado local e a 

população da mesma faixa etária. 

0,15/2020 

Realizar 100% de exames de mamografia  de 

rastreamento em mulheres de 50 a 69 anos. 

% 100 100 100 100 Razão de exames de mamografia 
de rastreamento realizados em 
mulheres de 50 a 69 anos na 
população de determinado local e 
população da mesma faixa etária 

0,10/2020 

Apoiar e ampliar em 100% o acesso da 

população a exames laboratoriais e consultas 

especializadas até 2025. 

% 70 80 90 100 Proporção de acesso da 
população a exames laboratoriais 
e consultas especializadas 

2020 
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DIRETRIZ: Aperfeiçoamento do acesso aos serviços de saúde, buscando reduzir os riscos e agravos á população, aprimorando a política de 

atenção básica e especializada; e assegurar o acesso a medicamentos no âmbito do SUS. 

OBJETIVO: Promover o acesso da população a medicamentos seguros, eficazes e de qualidade, garantindo sua adequada dispensação. 

 

Tabela 14 - Diretrizes, Objetivos, Metas e Indicadores do Plano Municipal de Saúde 

 
 

 

META UNID. 
MEDIDA 

2022 2023 2024 2025 INDICADOR LINHA DE 
BASE 

Fornecer anualmente 90% dos medicamentos do 
componente básico da assistência farmacêutica 
para usuários do SUS no município.  
 
 
 

% 90 90 90 90 Percentual de usuários atendidos na 
rede municipal com medicamentos 
básicos. 

90% /2020 

 
Aprimorar 100% funcionamento do programa 
HÓRUS, e ampliar ações do QUALIFAR-SUS. 
 
 
 
 

 
% 

 
100 

 
100 

 
100 

 
100 

 
Sistema HORUS implementado.  
 
 
 
 

 
100% 
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DIRETRIZ: Controle dos riscos, doenças e agravos a saúde por meio de ações de vigilância em saúde. 

 

OBJETIVO: Reduzir os riscos e agravos de relevância epidemiológica à saúde da população por meio das ações de vigilância, promoção de 
saúde com foco nas doenças crônicas não transmissíveis e controle de doenças transmissíveis, acidentes e violências, e a promoção do 
envelhecimento saudável. 

 
Tabela 15 - Diretrizes, Objetivos, Metas e Indicadores do Plano Municipal de Saúde 

   
  

META UNID. 
MEDIDA 

2022 2023 2024 2025 INDICADOR LINHA DE 
BASE 

Manter em 0 os casos de sífilis congênita em 
menores de 1 ano de idade. 

% 100 100 100 100 Número de casos novos de sífilis 
congênita em menores de um ano de 
idade 

100% / 2019 

Manter em 100% a investigação de obtos de 
mulheres em idade fértil. 

% 100 100 100 100 Proporção de óbitos de mulheres 
em idade fértil (10 a 49) anos 
investigados 

NO/2020 

Alcançar 100% de registro de obtos com causa 
básica definida até 2023 

% 95 97 98 100 Proporção de registro de óbitos com 
causa básica definida 

100%/2020 

Elevar a 95% de cobertura vacinal (CV) adequada 
do Calendário Básico de Vacinação da Criança 
anualmente. 
 
 

% 85 88 90 95 Proporção de vacinas selecionadas 
do Calendário nacional de Vacinação 
para Criança menores de dois anos 
de idade - Pentavalente (3° dose), 
Pneumocócica 10- valente (2º dose), 
Poliomielite (3º dose), Tríplice viral (1 
dose ) com cobertura vacinal 
preconizada. 

100%/2020 

Ampliar para 85% o numero de casos 
notificalções compulsorias 

% 80 82 84 85 Proporção de casos de doenças 
notificação compulsória imediata 

(DNCI) encerradas 
em até 60 dias após notificação 

NO/2020 
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Manter em 100% a cobertura de analise 
realizadas em amostras de agua para consumo 
humano. 

% 100 100 100 100 Proporção de análises realizadas 
em amostras de água para 
consumo humano quanto aos 
parâmetros coliformes totais, cloro 
residual livre e turbidez. 

13% /2020 

Manter em 0 o numero de casos autóctones de 
malária. 

n.a 0 0 0 0 Número de casos autóctones de 
malária 

0 

Manter em 0 o numero de casos novos de aids 
menores de 5 anos 

n.a. 0 0 0 0 Número de casos novos de Aids 
em menores de 5 anos 

0 

Alcançar 8 ciclos de visitas  em imóveis para 
controle vetorial de dengue. 

n.a 8 8 8 8 Número de ciclos que atingiram 
mínimo de 80% de cobertura de 
imovéis visitados para controle 
vetorial da dengue 

6 /2020 

Manter em 100% o preenchimento do campo 
“ocupação” em notificações relacionadas ao  
trabalho. 

% 100 100 100 100 Proporção de preenchimento do 
campo "ocupação" nas notificações 
de agravos relacionados ao 
trabalho 

100% /2020 

Manter em 100% a oferta de teste rapidos e 
laboratorias para diagnóstico de covid. 

% 100 100 100 100 Proporção de este de Covid 
ofertados. 

100%/2020 
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DIRETRIZ: fortalecimento e valorização de pessoas e gestão;  

OBJETIVO: Promover a qualificação e a valorização dos trabalhadores; fortalecer o vínculo das relações de trabalho. 

 
Tabela 16 -  Diretrizes, Objetivos, Metas e Indicadores do Plano Municipal de Saúde 

 
 

  

META UNID. 
MEDIDA 

2022 2023 2024 2025 INDICADOR LINHA DE 
BASE 

Viabilizar educação permanente e continuada a 
equipe. 
 
 

% 100 100 100 100 Viabilização de educação 
permanente. 

100% 

Implementar o Núcleo de Educação Permanente 
– NEP no município. 
 
 

% 100 100 100 100 Proporção de ações de educação 
permanente implementadas e/ou 
realizadas. 

2022 

 
Fomentar ações educativas de vigilância em 
saúde e de ações educativas para um 
envelhecimento saudável da população. 

 
 
 

% 100 100 100 100 Incentivo a ações educativas. 
 

100% 
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DIRETRIZ: Fortalecimento de um financiamento estável e sustentável para o SUS, melhorando o padrão do gasto e qualificando o financiamento 

tripartite e os processos de transferência de recursos. 

OBJETIVO: Contribuir com recursos que mantenham a qualidade e a viabilidade do serviço ofertado. 

 

Tabela 17 - Diretrizes, Objetivos, Metas e Indicadores do Plano Municipal de Saúde 

  
  

META UNID. 
MEDIDA 

2022 2023 2024 2025 INDICADOR LINHA DE 
BASE 

Manter a Unidade de Saúde do município e 
Secretaria de Saúde com recursos humanos 
suficientes para atender as demandas dos 
usuários. 
 

% 100 100 100 100 Recursos humanos para o 
desenvolvimento das ações e 
serviços de saúde na atenção básica 
no município. 

100% 

Estruturar as unidades básicas e administrativas 
com equipamentos permanentes, mobiliário e 
insumos. 

% 100 100 100 100 Unidades estruturadas  100% 

Modernização e Manutenção da frota de veículos 
que melhorem a qualidade do transporte sanitário 
e para a gestão. 

% 100 100 100 100 Frota modernizada 100% 
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8. GESTÃO DO PLANO 

 

O processo de planejamento no âmbito do SUS tem como base diversos referenciais legais e 

normativos, tais como a Lei nº. 8.080/90, a Lei Complementar nº. 141/2012 (LC) e, em particular, a 

Portaria nº. 2.135, de 2013, incorporada na Portaria de consolidação nº 1, de 2017, que 

estabeleceu as diretrizes e indicou os instrumentos responsáveis pela sua operacionalidade. 

A periodicidade orientadora da gestão do PMS indica a necessidade de monitoramento no 

decorrer de cada exercício, além de avaliações quadrimestrais, de forma a assegurar transparência 

e visibilidade, acompanhar a dinâmica de implementação e propiciar a possibilidade de revisões 

periódicas. 

Também nos termos da LC nº 141/2012, visando a prestação de contas, bem como o 

monitoramento e acompanhamento da execução do PMS, o Relatório Detalhado  do Quadrimestre 

Anterior (RDQA) informará ao controle social e ao Poder Legislativo os dados montante e fonte dos 

recursos aplicados no período, as auditorias realizadas, ou em fase de execução no período e suas 

recomendações e determinações, bem como a oferta e produção de serviços públicos na rede 

assistencial própria, contratada e conveniada, cotejando esses dados com os indicadores de saúde 

da população em seu âmbito de atuação. 

É necessário que como de forma de avaliação anual do desempenho das metas propostas e 

do emprego dos recursos orçados, o PMS conta com o Relatório   de Gestão (RAG). Por 

determinação das legislações o Poder Público municipal deverá submeter o RAG à deliberação do 

Conselho Municipal de Saúde. Dessa forma, explicitará os resultados anuais alcançados com a 

execução da PAS, gerando subsídios para orientar eventuais redirecionamentos que se fizerem 

necessários. 

Ressaltamos o alinhamento entre a programação do Plano Plurianual (PPA) e o Plano 

Municipal de Saúde (PMS) com o monitoramento quadrimestral, e os demais instrumentos de 

gestão do SUS e os Governamentais, destacando que  essa relação tem sido aprimorada nos 

últimos anos durante o período de vigência dos PMS anteriores, permitindo assim a gestão 

identificar os pontos fortes e pontos fracos aperfeiçoando o processo de planejamento e, 

consequentemente, a interface com o controle social. 

A gestão municipal  não medirá esforço para atingir tudo aquilo que contribua para o alcance 

dos objetivos aqui propostos, de acordo com as normas aplicáveis ao serviço público, com o 

planejamento, com o orçamento aprovado e com as propostas eleitas como prioridades na  

Conferência e pelo Conselho Municipal, pela participação população e as  propostas de governo. 
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9. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O desenvolvimento do conjunto de ações estabelecidas nesse Plano Municipal  de Saúde 

para o período de 2022 a 2025 deverá garantir o alcance dos objetivos, das metas para a melhoria 

da saúde da população. 

As diretrizes, objetivos, metas e ações propostas tem se baseado na necessidade de 

compatibilizar as propostas do Conselho Municipal de Saúde, das propostas da Conferência 

Municipal de Saúde, o plano de governo, da participação popular, das definições das políticas 

ministeriais e estaduais, demandas locais, análises técnicas e proposições do próprio serviço 

dentro dos limites orçamentários e financeiros e a legislação vigente. 

Os desafios são grandes, a responsabilidade de garantir o direito a saúde é tripartite, ou 

seja, da União, dos Estados e dos Municípios, cada um na sua esfera de atuação e de acordo com 

as pactuações, para tanto necessitamos trabalhar juntos, para    que as ações de saúde aconteçam e 

a população, seja a grande beneficiária, de modo que seja assistida de forma integral, resolutiva, 

humanizada e em tempo oportuno. 

A eficiência dos instrumentos de Gestão do SUS (PMS, PPA, RDQA e RAG) e os 

Governamentais (PPA, LDO e LOA) estão intimamente ligados não só as suas respectivas 

elaborações, mas sobretudo em suas execuções. Portanto, os mesmos não devem ser engavetados 

e sim publicitados. O monitoramento e avaliação é grande relevância para redirecionar e ajudar o 

gestor na tomada de decisão, por meio das Programações Anuais de Saúde, serão detalhados e 

anualizados as metas, ações estabelecidas nesse Plano Municipal de Saúde, buscando o 

aperfeiçoamento do serviço de saúde para o alcance dos objetivos com o devido acompanhamento 

do Conselho Municipal de Saúde. 

Após a aprovação pelo Conselho Municipal de Saúde, esse Plano substituirá o  Plano 

Municipal de saúde 2018 – 2021. 
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Tabela 18 - Ações orçamentárias, descrição da ação e finalidade da ação previstas para o próximo quadriênio, podendo ser alteradas 
nas revisões anuais. 

Título da Ação Descrição da 
Ação 

Finalidade da Ação 

Manutenção dos Serviços de Saúde Manutenção dos serviços da Atenção Primária (APS), inclusive aquelas necessárias 
para    o enfrentamento da infecção humana provocada pelo SARS-CoV 2 (COVID-19) 
realizadas no âmbito APS nos termos das legislações. Nesta ação serão custeadas: 
material de consumo tais como: material odontológico, de enfermagem, gasolina, 
diesel, material de expediente, material de TIC (consumo), material para manutenção 
de bens imóveis/instalações, material para manutenção de bens móveis, material de 
proteção e segurança, gás e outros materiais, material, educativo e esportivos, 
gêneros alimentícios, material elétrico e eletrônico, material de proteção e segurança, 
material de proteção e segurança, material laboratorial, material hospitalar, gás e 
outros materiais engarrafados; material, bem ou serviço para distribuição gratuita – 
mercadorias para doação; outros serviços de terceiros – pessoa física – locação de 
imóveis; outras serviços de terceiros 
– pessoas jurídica – locação de imóveis, locação bens móveis, outras naturezas e 
intangíveis, manutenção e conservação de bens imóveis, vigilância ostensiva e 
monitorada, manutenção e conservação de máquinas e equipamentos, manutenção 
e conservação de veículos, fornecimento de alimentação, serviços de energia 
elétrica, serviços de comunicação em geral, laboratoriais, limpeza e conservação, 
serviço de locação de veículos, serviços de tecnologia da informação e comunicação 
– comunicação de dados e redes em geral, telefonia fixa e móvel – pacote de 
comunicação de dados, outsourcing de impressão, computação em nuvem – software 
como serviço (SAAS), locação de equipamentos de TIC – impressoras; Sentenças 
judiciais; Indenizações e restituições; material de TIC (permanente), entre outras 
necessárias 
para garantir a manutenção dos serviços ofertados a população. 

Assegurar que as ações e serviços de saúde 
ofertados pela Atenção Primária sejam 
mantidos com eficiência e qualidade. 

Fortalecimento dos Serviços em Saúde O fortalecimento da Atenção Primária em Saúde (APS) ocorrerá dentre outros por 
meio da implementação, ampliação e integração das ações e serviços, sendo 
necessário a capacitação dos profissionais de saúde, realização e participação em 
seminários, simpósios, cursos, congressos, eventos de amostras exitosas, 
implantação de serviços e protocolos, reuniões e visitas técnicas, custeio de diárias, 
passagens, hospedagem, inscrição em cursos, congressos e similares, pagamento 
de hora/aula, coffee-break, confecção de material gráfico, brindes e outros materiais 
para distribuição, serviço comodato, aquisição de insumos e outras despesas 
necessárias para o fortalecimento da APS. Nesta ação são executadas na maioria 
atividades não orçamentárias/financeiras, as quais serão realizadas em parcerias 
com outras ações orçamentárias com a finalidade de otimizar recursos. Serão 
realizadas também as atividades necessárias para o enfrentamento da infecção 
humana provocada pelo SARS- CoV 2 (COVID 19) executadas no âmbito da APS. 

Promover o fortalecimento das ações e 
serviços de saúde ofertados pela Atenção 
Primária, para a melhoria da qualidade de vida 
das pessoas. 
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Estruturação e Implementação Física da  
Rede de Saúde 

A estruturação física dar-se-á por meio de construções, ampliações e reformas de 
Unidade   de Saúde que compõem a Atenção Primária (APS) e aquisição de 
equipamentos e materiais permanentes visando a melhoria da ambiência para os 
usuários e trabalhadores do Sistema Único de Saúde – SUS. 

Prover melhorias da infraestrutura 
física, tecnológica das Unidades de Saúde 
que compõem a APS,   
promovendo ambiência acolhedora, 
funcional e segura. 

Manutenção de Recursos Humanos  Compete realizar o dimensionamento dos profissionais, manter cadastro de 
servidores atualizados, registrar e controlar a frequência de servidores, lançar 
remunerações, incluir adicionais previstos nas legislações pertinentes, Gratificação de 
Atividade Finalística e Técnica no SUS para os servidores que compõem o quadro da 
gestão municipal do SUS   desde que relacionados aos serviços relativos ao bloco da 
Atenção Primária, adicionais de plantões extras, contratação de Profissionais de 
Saúde por meio de edital de credenciamento . Nesta ação também serão custeadas 
as despesas com pessoal necessárias para o enfrentamento da infecção humana 
provocada pelo SARS-CoV 2 (COVID-19) executadas no âmbito da APS. 
 

Garantir a remuneração dos profissionais da 
saúde que atuam na Atenção Primaria 

Manutenção da Assistência Farmacêutica Manutenção dos serviços de Assistência Farmacêutica através da aquisição, 
distribuição e dispensação de medicamentos,  pagamento de demandas judiciais, 
acompanhamento e avaliação dos processos por meio do Sistema Nacional de 
Gestão da Assistência Farmacêutica - HÓRUS. 

Garantir a assistência farmacêutica aos 
usuários do SUS. 

Aprimoramento da Gestão Estratégica do 
SUS 

O fortalecimento da gestão estratégica do SUS, ser dará por meio das ações da 
melhoria dos processos de trabalhos de planejamento, orçamento, financeiro e 
logística; da elaboração e revisão dos instrumentos de gestão do SUS e 
Governamentais; do monitoramento e avaliação dos objetivos, metas e indicadores 
do PPA e do PMS; das auditorias realizadas, das ações de Assessoria Jurídica, 
Contábil e de Gestão, das participaçõe em reuniões setoriais, no Conselho Municipal 
de Saúde (CMS), na Comissão Intergestores Bipartite (CIB), viabilizar a participação 
das equipes da saúde nos espaços de consensos e pactuações da Comissão 
Intergestores Regional – CIR, na participação  nas audiências públicas; da realização 
de oficinas; visitas nas unidades de saúde; sendo  uma ação com muitas atividades 
não orçamentárias. Os recursos aqui alocados serão para custear as seguintes 
despesas: inscrições em cursos/congressos, passagens, diárias, hospedagem, 
pagamento de hora/aula, coffee-break, material gráfico, aquisição de equipamentos 
dentre outras atividades indispensáveis para o fortalecimento da gestão estratégica 
no SUS. 

Aprimorar os processos de trabalho no âmbito 
da   gestão municipal, contribuindo assim para 
dos serviços ofertados. 

Manutenção dos Serviços Administrativos 
(SEMUS) 

Despesas de natureza administrativa, que compreendem: manutenção e locação de 
frota veicular; locação, manutenção e conservação de bens imóveis próprios do 
município, cedidos ou alugados; despesas com tecnologia de informação e 
comunicação, que incluem o desenvolvimento de sistema de informações, locação, 
aquisição de equipamentos e contratação de serviços técnicos e outros afins; 
aquisição e manutenção de relógio de ponto; aquisição de uniformes, EPIs e 
ferramentas; despesas com viagens e locomoção,     aquisição de passagens, 
pagamento de diárias e afins; aquisição de móveis e materiais  permanentes e 
demais atividades necessárias à gestão e à administração da sede da Secretaia 

Proporcionar o aperfeiçoamento das 
atividades e serviços desenvolvidos pela 
administração pública municipal, agregando 
as despesas não passíveis de apropriação 
nos programas temáticos. 
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Municipal de Saúde. 
 

 


